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 من االهتامات اليت  من االهتامات اليت  من االهتامات اليت  من االهتامات اليت ----العوامل اليت ساعدت عىل قبول روا�ت الطعن يف بين ٔاميةالعوامل اليت ساعدت عىل قبول روا�ت الطعن يف بين ٔاميةالعوامل اليت ساعدت عىل قبول روا�ت الطعن يف بين ٔاميةالعوامل اليت ساعدت عىل قبول روا�ت الطعن يف بين ٔامية
        ....اهتم املؤرخون بين ٔامية هبا، قبول الروا�ت املشوهة اهتم املؤرخون بين ٔامية هبا، قبول الروا�ت املشوهة اهتم املؤرخون بين ٔامية هبا، قبول الروا�ت املشوهة اهتم املؤرخون بين ٔامية هبا، قبول الروا�ت املشوهة 

  

ٕان امحلد 3 حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ 34 مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن ٕان امحلد 3 حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ 34 مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن ٕان امحلد 3 حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ 34 مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن ٕان امحلد 3 حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ 34 مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن 
ال هـادي D، ال هـادي D، ال هـادي D، ال هـادي D، سيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـده هللا تعـاىل فـال مـضل D، ومـن يـضلل فـسيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـده هللا تعـاىل فـال مـضل D، ومـن يـضلل فـسيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـده هللا تعـاىل فـال مـضل D، ومـن يـضلل فـسيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـده هللا تعـاىل فـال مـضل D، ومـن يـضلل فـ

 Dؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو D ٕاال هللا وحده ال رشيك Dؤاشهد ٔان ال ٕا Dؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو D ٕاال هللا وحده ال رشيك Dؤاشهد ٔان ال ٕا Dؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو D ٕاال هللا وحده ال رشيك Dؤاشهد ٔان ال ٕا Dؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو D ٕاال هللا وحده ال رشيك Dصـىل صـىل صـىل صـىل ----ؤاشهد ٔان ال ٕا
        . . . . هللا عليه وعىل اDٓ وحصبه وسمل تسل] كثًرياهللا عليه وعىل اDٓ وحصبه وسمل تسل] كثًرياهللا عليه وعىل اDٓ وحصبه وسمل تسل] كثًرياهللا عليه وعىل اDٓ وحصبه وسمل تسل] كثًريا

 نمكل ما بدٔاiه من رشح التارخي إالساليم يف  نمكل ما بدٔاiه من رشح التارخي إالساليم يف  نمكل ما بدٔاiه من رشح التارخي إالساليم يف  نمكل ما بدٔاiه من رشح التارخي إالساليم يف ----ٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىل---- نمكل  نمكل  نمكل  نمكل ::::مث ٔاما بعدمث ٔاما بعدمث ٔاما بعدمث ٔاما بعد
قة عن العوامل الـيت سـاعدت عـىل قة عن العوامل الـيت سـاعدت عـىل قة عن العوامل الـيت سـاعدت عـىل قة عن العوامل الـيت سـاعدت عـىل العهد االlموي، وكنا قد تلكمنا يف املرات السابالعهد االlموي، وكنا قد تلكمنا يف املرات السابالعهد االlموي، وكنا قد تلكمنا يف املرات السابالعهد االlموي، وكنا قد تلكمنا يف املرات الساب

        ....قبول روا�ت الطعن يف بين ٔاميةقبول روا�ت الطعن يف بين ٔاميةقبول روا�ت الطعن يف بين ٔاميةقبول روا�ت الطعن يف بين ٔامية

ٕان tرخي بـين ٔاميـة كـام يقـول الـشـيخ محمـود شـاكر قـد ٔاصـابه الكثـري مـن ٕان tرخي بـين ٔاميـة كـام يقـول الـشـيخ محمـود شـاكر قـد ٔاصـابه الكثـري مـن ٕان tرخي بـين ٔاميـة كـام يقـول الـشـيخ محمـود شـاكر قـد ٔاصـابه الكثـري مـن ٕان tرخي بـين ٔاميـة كـام يقـول الـشـيخ محمـود شـاكر قـد ٔاصـابه الكثـري مـن ((((: : : :  قلنا  قلنا  قلنا  قلنا 
 انفصال مبارش بني العهد الراشدي والعهد االlمـوي دفعـة  انفصال مبارش بني العهد الراشدي والعهد االlمـوي دفعـة  انفصال مبارش بني العهد الراشدي والعهد االlمـوي دفعـة  انفصال مبارش بني العهد الراشدي والعهد االlمـوي دفعـة دثدثدثدثالتشويه وغدا uٔنه حالتشويه وغدا uٔنه حالتشويه وغدا uٔنه حالتشويه وغدا uٔنه ح

ميكـن D ٕاال يف العهـد ميكـن D ٕاال يف العهـد ميكـن D ٕاال يف العهـد ميكـن D ٕاال يف العهـد واحدة حىت ٔاصبح الكثري من الناس يظنـون ٔان إالسـالم مل واحدة حىت ٔاصبح الكثري من الناس يظنـون ٔان إالسـالم مل واحدة حىت ٔاصبح الكثري من الناس يظنـون ٔان إالسـالم مل واحدة حىت ٔاصبح الكثري من الناس يظنـون ٔان إالسـالم مل 
        ....))))النبوي والراشديالنبوي والراشديالنبوي والراشديالنبوي والراشدي

وقلنا ٕان الفكرة بأن العهد االlموي اكن سيئا ٔاو مشوها يف التارخي إالساليم فيه عدة وقلنا ٕان الفكرة بأن العهد االlموي اكن سيئا ٔاو مشوها يف التارخي إالساليم فيه عدة وقلنا ٕان الفكرة بأن العهد االlموي اكن سيئا ٔاو مشوها يف التارخي إالساليم فيه عدة وقلنا ٕان الفكرة بأن العهد االlموي اكن سيئا ٔاو مشوها يف التارخي إالساليم فيه عدة 
يقـول سـاعد عـىل يقـول سـاعد عـىل يقـول سـاعد عـىل يقـول سـاعد عـىل عوامل ساعدت عىل ذ�، الشـيخ محمود يقول يف هذا الكتـاب عوامل ساعدت عىل ذ�، الشـيخ محمود يقول يف هذا الكتـاب عوامل ساعدت عىل ذ�، الشـيخ محمود يقول يف هذا الكتـاب عوامل ساعدت عىل ذ�، الشـيخ محمود يقول يف هذا الكتـاب 

، فقمت بتلخيص هذه العوامل يف نقاط حمددة، ووصل عددها ، فقمت بتلخيص هذه العوامل يف نقاط حمددة، ووصل عددها ، فقمت بتلخيص هذه العوامل يف نقاط حمددة، ووصل عددها ، فقمت بتلخيص هذه العوامل يف نقاط حمددة، ووصل عددها قبول هذه الروا�تقبول هذه الروا�تقبول هذه الروا�تقبول هذه الروا�ت
        .... عرش عوامل، لك العوامل اليت ساعد عىل قبول هذه الروا�ت كذا كذا،  عرش عوامل، لك العوامل اليت ساعد عىل قبول هذه الروا�ت كذا كذا،  عرش عوامل، لك العوامل اليت ساعد عىل قبول هذه الروا�ت كذا كذا،  عرش عوامل، لك العوامل اليت ساعد عىل قبول هذه الروا�ت كذا كذا، ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل

        .... عىل قبول الروا�ت اليت تشوه ا�و� أالموية عىل قبول الروا�ت اليت تشوه ا�و� أالموية عىل قبول الروا�ت اليت تشوه ا�و� أالموية عىل قبول الروا�ت اليت تشوه ا�و� أالمويةتتتت ساعد ساعد ساعد ساعدالعوامل اليتالعوامل اليتالعوامل اليتالعوامل اليت

        . . . .  وتعاطفهم معهم وتعاطفهم معهم وتعاطفهم معهم وتعاطفهم معهم���� حمبة املسلمني مجيًعا الٓل بيت رسول هللا  حمبة املسلمني مجيًعا الٓل بيت رسول هللا  حمبة املسلمني مجيًعا الٓل بيت رسول هللا  حمبة املسلمني مجيًعا الٓل بيت رسول هللا ----١١١١

سها معاويـة سها معاويـة سها معاويـة سها معاويـة ما عالقهتا مبسأ� تشويه صورة ا�و� أالموية ٔالن ا�و� أالمويـة مؤسـ ما عالقهتا مبسأ� تشويه صورة ا�و� أالموية ٔالن ا�و� أالمويـة مؤسـ ما عالقهتا مبسأ� تشويه صورة ا�و� أالموية ٔالن ا�و� أالمويـة مؤسـ ما عالقهتا مبسأ� تشويه صورة ا�و� أالموية ٔالن ا�و� أالمويـة مؤسـ 
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 واكن هناك خالف حدث بني معاوية بن ٔايب سفيان وعـيل بـن  واكن هناك خالف حدث بني معاوية بن ٔايب سفيان وعـيل بـن  واكن هناك خالف حدث بني معاوية بن ٔايب سفيان وعـيل بـن  واكن هناك خالف حدث بني معاوية بن ٔايب سفيان وعـيل بـن ����بن ٔايب سفيان بن ٔايب سفيان بن ٔايب سفيان بن ٔايب سفيان 
 وتنازل احلسن بن عيل خامس اخللفاء الراشدين عـن  وتنازل احلسن بن عيل خامس اخللفاء الراشدين عـن  وتنازل احلسن بن عيل خامس اخللفاء الراشدين عـن  وتنازل احلسن بن عيل خامس اخللفاء الراشدين عـن ----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام----ٔايب طالب ٔايب طالب ٔايب طالب ٔايب طالب 

 من آل بيته، فأي ٕانـسان يكـون  من آل بيته، فأي ٕانـسان يكـون  من آل بيته، فأي ٕانـسان يكـون  من آل بيته، فأي ٕانـسان يكـون ����اخلالفة ملعاوية، احلسن هو حفيد رسول هللا اخلالفة ملعاوية، احلسن هو حفيد رسول هللا اخلالفة ملعاوية، احلسن هو حفيد رسول هللا اخلالفة ملعاوية، احلسن هو حفيد رسول هللا 
 املتعاطف الطبيعي يتعاطف مع آل  املتعاطف الطبيعي يتعاطف مع آل  املتعاطف الطبيعي يتعاطف مع آل  املتعاطف الطبيعي يتعاطف مع آل  املسمل املسمل املسمل املسمل����يف مقابل واحد من آل بيت الرسول يف مقابل واحد من آل بيت الرسول يف مقابل واحد من آل بيت الرسول يف مقابل واحد من آل بيت الرسول 

 ٔاول عامل من العوامل اليت سـاعد عـىل تـشويه  ٔاول عامل من العوامل اليت سـاعد عـىل تـشويه  ٔاول عامل من العوامل اليت سـاعد عـىل تـشويه  ٔاول عامل من العوامل اليت سـاعد عـىل تـشويه اااا ٔالنه حيهبم، فهذ ٔالنه حيهبم، فهذ ٔالنه حيهبم، فهذ ٔالنه حيهبم، فهذ����بيت الرسول بيت الرسول بيت الرسول بيت الرسول 
            ....من صور ٔاو حاك�ت مشوهة لهذا العهد االlمويمن صور ٔاو حاك�ت مشوهة لهذا العهد االlمويمن صور ٔاو حاك�ت مشوهة لهذا العهد االlمويمن صور ٔاو حاك�ت مشوهة لهذا العهد االlموي،،،،وتصديق لك ما يقال ٔاو ٔاكرثوتصديق لك ما يقال ٔاو ٔاكرثوتصديق لك ما يقال ٔاو ٔاكرثوتصديق لك ما يقال ٔاو ٔاكرث

        .... تأخر ٔاكرث بين ٔامية يف قبول دعوة إالسالم تأخر ٔاكرث بين ٔامية يف قبول دعوة إالسالم تأخر ٔاكرث بين ٔامية يف قبول دعوة إالسالم تأخر ٔاكرث بين ٔامية يف قبول دعوة إالسالم----٢٢٢٢

عام الثامن للهجرة، وكثري من بين ٔاميـة عام الثامن للهجرة، وكثري من بين ٔاميـة عام الثامن للهجرة، وكثري من بين ٔاميـة عام الثامن للهجرة، وكثري من بين ٔاميـة  ٔاسمل يف عام الفتح ال ٔاسمل يف عام الفتح ال ٔاسمل يف عام الفتح ال ٔاسمل يف عام الفتح ال����قلنا ٕان ٔا4 سفيان قلنا ٕان ٔا4 سفيان قلنا ٕان ٔا4 سفيان قلنا ٕان ٔا4 سفيان 
    ����تأخر ٕاسال²م فمل يكن ٔاكرثمه من السابقني أالولني ٕاىل التصديق برسـول هللا تأخر ٕاسال²م فمل يكن ٔاكرثمه من السابقني أالولني ٕاىل التصديق برسـول هللا تأخر ٕاسال²م فمل يكن ٔاكرثمه من السابقني أالولني ٕاىل التصديق برسـول هللا تأخر ٕاسال²م فمل يكن ٔاكرثمه من السابقني أالولني ٕاىل التصديق برسـول هللا 

        ....وا�خول يف إالسالم،وا�خول يف إالسالم،وا�خول يف إالسالم،وا�خول يف إالسالم،

        :::: الرد عىل هذه ٔالشـهبه الرد عىل هذه ٔالشـهبه الرد عىل هذه ٔالشـهبه الرد عىل هذه ٔالشـهبه

 ٔاننا ال ننظر ٕاىل من تأخر ٕاسالمه هبـذه النظـرة وحـدها بـل ننظـر ٕاىل مـاذا صـنع  ٔاننا ال ننظر ٕاىل من تأخر ٕاسالمه هبـذه النظـرة وحـدها بـل ننظـر ٕاىل مـاذا صـنع  ٔاننا ال ننظر ٕاىل من تأخر ٕاسالمه هبـذه النظـرة وحـدها بـل ننظـر ٕاىل مـاذا صـنع  ٔاننا ال ننظر ٕاىل من تأخر ٕاسالمه هبـذه النظـرة وحـدها بـل ننظـر ٕاىل مـاذا صـنع 
صحايب ٔاو الرجل قد تأخر ٕاسالمه لكنـه ٔابـىل صحايب ٔاو الرجل قد تأخر ٕاسالمه لكنـه ٔابـىل صحايب ٔاو الرجل قد تأخر ٕاسالمه لكنـه ٔابـىل صحايب ٔاو الرجل قد تأخر ٕاسالمه لكنـه ٔابـىل لٕالسالم بعد ٕاسالمه، فقد يكون اللٕالسالم بعد ٕاسالمه، فقد يكون اللٕالسالم بعد ٕاسالمه، فقد يكون اللٕالسالم بعد ٕاسالمه، فقد يكون ال

ريض ريض ريض ريض - - - - بالء حسـنًا بعد ٕاسالمه، ومثال عىل ذ� خا� بن الوليد ومعرو بن العاص بالء حسـنًا بعد ٕاسالمه، ومثال عىل ذ� خا� بن الوليد ومعرو بن العاص بالء حسـنًا بعد ٕاسالمه، ومثال عىل ذ� خا� بن الوليد ومعرو بن العاص بالء حسـنًا بعد ٕاسالمه، ومثال عىل ذ� خا� بن الوليد ومعرو بن العاص 
 فقد تأخر ٕاسال²ام، لكهنام ٔابليا بالء حسـنًا يف الفتوحات إالسالمية ويف  فقد تأخر ٕاسال²ام، لكهنام ٔابليا بالء حسـنًا يف الفتوحات إالسالمية ويف  فقد تأخر ٕاسال²ام، لكهنام ٔابليا بالء حسـنًا يف الفتوحات إالسالمية ويف  فقد تأخر ٕاسال²ام، لكهنام ٔابليا بالء حسـنًا يف الفتوحات إالسالمية ويف ----هللا عهنامهللا عهنامهللا عهنامهللا عهنام

        . . . . نرص املسلمنينرص املسلمنينرص املسلمنينرص املسلمني

ية ا½ي برز جفأة ومل يعرف ية ا½ي برز جفأة ومل يعرف ية ا½ي برز جفأة ومل يعرف ية ا½ي برز جفأة ومل يعرف  موقف مروان بن احلمك مؤسس أالرسة أالموية الثان  موقف مروان بن احلمك مؤسس أالرسة أالموية الثان  موقف مروان بن احلمك مؤسس أالرسة أالموية الثان  موقف مروان بن احلمك مؤسس أالرسة أالموية الثان ----٣٣٣٣
        . . . . من قبلمن قبلمن قبلمن قبل

ٔالن مروان بن احلمك هذا من بين ٔامية، ظهر يف ٔاواخر ٔا�م سـيدi ع¾ن بن عفان ٔالن مروان بن احلمك هذا من بين ٔامية، ظهر يف ٔاواخر ٔا�م سـيدi ع¾ن بن عفان ٔالن مروان بن احلمك هذا من بين ٔامية، ظهر يف ٔاواخر ٔا�م سـيدi ع¾ن بن عفان ٔالن مروان بن احلمك هذا من بين ٔامية، ظهر يف ٔاواخر ٔا�م سـيدi ع¾ن بن عفان 
            ....يشرتك يف بعض القضا� املهمة واخلليفة يثق فيه ويوليه الكثري من املهام، يشرتك يف بعض القضا� املهمة واخلليفة يثق فيه ويوليه الكثري من املهام، يشرتك يف بعض القضا� املهمة واخلليفة يثق فيه ويوليه الكثري من املهام، يشرتك يف بعض القضا� املهمة واخلليفة يثق فيه ويوليه الكثري من املهام، 

        . . . .  منذ نعومة ٔاظفاره منذ نعومة ٔاظفاره منذ نعومة ٔاظفاره منذ نعومة ٔاظفاره���� الصورة املرشقة لسـيدi عيل  الصورة املرشقة لسـيدi عيل  الصورة املرشقة لسـيدi عيل  الصورة املرشقة لسـيدi عيل ----٤٤٤٤
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    أ� حمبة املسلمني ٔالهل البيت، هذه رمق ٔاربعة ويه خاصة أ� حمبة املسلمني ٔالهل البيت، هذه رمق ٔاربعة ويه خاصة أ� حمبة املسلمني ٔالهل البيت، هذه رمق ٔاربعة ويه خاصة أ� حمبة املسلمني ٔالهل البيت، هذه رمق ٔاربعة ويه خاصة ملا قلنا يف ٔاول جزئية مسملا قلنا يف ٔاول جزئية مسملا قلنا يف ٔاول جزئية مسملا قلنا يف ٔاول جزئية مس
 كرجل فذ، اكن D الـسـبق يف اجلهـاد والـشجاعة  كرجل فذ، اكن D الـسـبق يف اجلهـاد والـشجاعة  كرجل فذ، اكن D الـسـبق يف اجلهـاد والـشجاعة  كرجل فذ، اكن D الـسـبق يف اجلهـاد والـشجاعة ���� عيل بن ٔايب طالب  عيل بن ٔايب طالب  عيل بن ٔايب طالب  عيل بن ٔايب طالب بشخصيةبشخصيةبشخصيةبشخصية

والبطو� وإالقدام والفصاحة، تسمح مثًال يقـول ديـوان عـيل بـن ٔايب طالـب، اكن والبطو� وإالقدام والفصاحة، تسمح مثًال يقـول ديـوان عـيل بـن ٔايب طالـب، اكن والبطو� وإالقدام والفصاحة، تسمح مثًال يقـول ديـوان عـيل بـن ٔايب طالـب، اكن والبطو� وإالقدام والفصاحة، تسمح مثًال يقـول ديـوان عـيل بـن ٔايب طالـب، اكن 
ني ني ني ني ٔالعطـٔالعطـٔالعطـٔالعطـ««««: : : :  مدحه يف كثري مـن املواقـف، عنـدما يقـول مدحه يف كثري مـن املواقـف، عنـدما يقـول مدحه يف كثري مـن املواقـف، عنـدما يقـول مدحه يف كثري مـن املواقـف، عنـدما يقـول����شاعرا عظميًا، الرسول شاعرا عظميًا، الرسول شاعرا عظميًا، الرسول شاعرا عظميًا، الرسول 

Dوحيبـه هللا ورسـو Dالراية غًدا رجـًال حيـب هللا ورسـوDوحيبـه هللا ورسـو Dالراية غًدا رجـًال حيـب هللا ورسـوDوحيبـه هللا ورسـو Dالراية غًدا رجـًال حيـب هللا ورسـوDوحيبـه هللا ورسـو Dمـن هـذا عـيل بـن ٔايب مـن هـذا عـيل بـن ٔايب مـن هـذا عـيل بـن ٔايب مـن هـذا عـيل بـن ٔايب » » » » الراية غًدا رجـًال حيـب هللا ورسـو
طالب، فÏ فضائل عظمية وD صورة مرشقة، وسـيدi عيل اكن يف مقـابÏ معاويـة طالب، فÏ فضائل عظمية وD صورة مرشقة، وسـيدi عيل اكن يف مقـابÏ معاويـة طالب، فÏ فضائل عظمية وD صورة مرشقة، وسـيدi عيل اكن يف مقـابÏ معاويـة طالب، فÏ فضائل عظمية وD صورة مرشقة، وسـيدi عيل اكن يف مقـابÏ معاويـة 
بن ٔايب سفيان مؤسس ا�و� أالموية، ٕاذن عندما تأيت بعض القصص ٔاو احلاك�ت بن ٔايب سفيان مؤسس ا�و� أالموية، ٕاذن عندما تأيت بعض القصص ٔاو احلاك�ت بن ٔايب سفيان مؤسس ا�و� أالموية، ٕاذن عندما تأيت بعض القصص ٔاو احلاك�ت بن ٔايب سفيان مؤسس ا�و� أالموية، ٕاذن عندما تأيت بعض القصص ٔاو احلاك�ت 

نـسان عـىل تـصديقها هـذه الـصورة نـسان عـىل تـصديقها هـذه الـصورة نـسان عـىل تـصديقها هـذه الـصورة نـسان عـىل تـصديقها هـذه الـصورة اليت تـشوه ا�و� أالمويـة فـٕان ا½ي حيمـل االٕ اليت تـشوه ا�و� أالمويـة فـٕان ا½ي حيمـل االٕ اليت تـشوه ا�و� أالمويـة فـٕان ا½ي حيمـل االٕ اليت تـشوه ا�و� أالمويـة فـٕان ا½ي حيمـل االٕ 
 فٕانـه بلـغ ا½روة يف الـرشف واÒـد ويف أالخـالق، ٕاذن  فٕانـه بلـغ ا½روة يف الـرشف واÒـد ويف أالخـالق، ٕاذن  فٕانـه بلـغ ا½روة يف الـرشف واÒـد ويف أالخـالق، ٕاذن  فٕانـه بلـغ ا½روة يف الـرشف واÒـد ويف أالخـالق، ٕاذن ����املرشقة لسـيدi عـيل املرشقة لسـيدi عـيل املرشقة لسـيدi عـيل املرشقة لسـيدi عـيل 

        . . . . هذه العامل الرابعهذه العامل الرابعهذه العامل الرابعهذه العامل الرابع

 ما اكن من فنت يف ٔاواخر ٔا�م اخلليفة الراشدي الثالث سـيدi ع¾ن بـن عفـان  ما اكن من فنت يف ٔاواخر ٔا�م اخلليفة الراشدي الثالث سـيدi ع¾ن بـن عفـان  ما اكن من فنت يف ٔاواخر ٔا�م اخلليفة الراشدي الثالث سـيدi ع¾ن بـن عفـان  ما اكن من فنت يف ٔاواخر ٔا�م اخلليفة الراشدي الثالث سـيدi ع¾ن بـن عفـان ----٥٥٥٥
        .... بسبب فتنة ابن السوداء عبد هللا بن سـبأ  بسبب فتنة ابن السوداء عبد هللا بن سـبأ  بسبب فتنة ابن السوداء عبد هللا بن سـبأ  بسبب فتنة ابن السوداء عبد هللا بن سـبأ ����

، وعـ¾ن بـن عفـان مـن بـين ٔاميـة، ، وعـ¾ن بـن عفـان مـن بـين ٔاميـة، ، وعـ¾ن بـن عفـان مـن بـين ٔاميـة، ، وعـ¾ن بـن عفـان مـن بـين ٔاميـة، ����هد سـيدi عـ¾ن هد سـيدi عـ¾ن هد سـيدi عـ¾ن هد سـيدi عـ¾ن اكن فيه فنت يف ٔاواخر ع اكن فيه فنت يف ٔاواخر ع اكن فيه فنت يف ٔاواخر ع اكن فيه فنت يف ٔاواخر ع 
فقاسوا قالوا هذا من بين ٔامية واكن فيه فنت يف آخر عهده ٕاذن مـن ٔاىت بعـده مـن فقاسوا قالوا هذا من بين ٔامية واكن فيه فنت يف آخر عهده ٕاذن مـن ٔاىت بعـده مـن فقاسوا قالوا هذا من بين ٔامية واكن فيه فنت يف آخر عهده ٕاذن مـن ٔاىت بعـده مـن فقاسوا قالوا هذا من بين ٔامية واكن فيه فنت يف آخر عهده ٕاذن مـن ٔاىت بعـده مـن 
بين ٔامية مثل معاوية بن ٔايب سفيان مـروان بـن احلـمك عبـد املـÙ بـن مـروان لك بين ٔامية مثل معاوية بن ٔايب سفيان مـروان بـن احلـمك عبـد املـÙ بـن مـروان لك بين ٔامية مثل معاوية بن ٔايب سفيان مـروان بـن احلـمك عبـد املـÙ بـن مـروان لك بين ٔامية مثل معاوية بن ٔايب سفيان مـروان بـن احلـمك عبـد املـÙ بـن مـروان لك 
هــؤالء الشــك ٔاهنــم اكن عهــدمه فيــه فــنت ونــصدق عــهنم مــا قيــل عــهنم مــن هــذه هــؤالء الشــك ٔاهنــم اكن عهــدمه فيــه فــنت ونــصدق عــهنم مــا قيــل عــهنم مــن هــذه هــؤالء الشــك ٔاهنــم اكن عهــدمه فيــه فــنت ونــصدق عــهنم مــا قيــل عــهنم مــن هــذه هــؤالء الشــك ٔاهنــم اكن عهــدمه فيــه فــنت ونــصدق عــهنم مــا قيــل عــهنم مــن هــذه 

        . . . . اك�ت والقصصاك�ت والقصصاك�ت والقصصاك�ت والقصصاحلاحلاحلاحل

        . . . . ----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام---- اخلالف ا½ي جرى بني عيل ومعاوية  اخلالف ا½ي جرى بني عيل ومعاوية  اخلالف ا½ي جرى بني عيل ومعاوية  اخلالف ا½ي جرى بني عيل ومعاوية ----٦٦٦٦

تالحظ يف أالســباب امخلـس الـسابقة مل يـذكر مـسأ� اخلـالف، لكـن يـتلكم عـن تالحظ يف أالســباب امخلـس الـسابقة مل يـذكر مـسأ� اخلـالف، لكـن يـتلكم عـن تالحظ يف أالســباب امخلـس الـسابقة مل يـذكر مـسأ� اخلـالف، لكـن يـتلكم عـن تالحظ يف أالســباب امخلـس الـسابقة مل يـذكر مـسأ� اخلـالف، لكـن يـتلكم عـن 
، ظهور فنت يف ، ظهور فنت يف ، ظهور فنت يف ، ظهور فنت يف ����الصورة املرشقة لسـيدi عيل، حمبة املسلمني الٓل بيت الرسول الصورة املرشقة لسـيدi عيل، حمبة املسلمني الٓل بيت الرسول الصورة املرشقة لسـيدi عيل، حمبة املسلمني الٓل بيت الرسول الصورة املرشقة لسـيدi عيل، حمبة املسلمني الٓل بيت الرسول 

خلـالف ا½ي حـدث بـني خلـالف ا½ي حـدث بـني خلـالف ا½ي حـدث بـني خلـالف ا½ي حـدث بـني عهد سـيدi ع¾ن، دور مروان بن احلمك، لكن مل يذكر اعهد سـيدi ع¾ن، دور مروان بن احلمك، لكن مل يذكر اعهد سـيدi ع¾ن، دور مروان بن احلمك، لكن مل يذكر اعهد سـيدi ع¾ن، دور مروان بن احلمك، لكن مل يذكر ا
عيل بـن ٔايب طالـب ومعاويـة بـن ٔايب سـفيان، يبقـى هـذا الـسبب الـسادس وهـو عيل بـن ٔايب طالـب ومعاويـة بـن ٔايب سـفيان، يبقـى هـذا الـسبب الـسادس وهـو عيل بـن ٔايب طالـب ومعاويـة بـن ٔايب سـفيان، يبقـى هـذا الـسبب الـسادس وهـو عيل بـن ٔايب طالـب ومعاويـة بـن ٔايب سـفيان، يبقـى هـذا الـسبب الـسادس وهـو 
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 وقلنـا ٕان احلـق اكن مـع  وقلنـا ٕان احلـق اكن مـع  وقلنـا ٕان احلـق اكن مـع  وقلنـا ٕان احلـق اكن مـع ----ريض هللا عـهنامريض هللا عـهنامريض هللا عـهنامريض هللا عـهنام----اخلالف ا½ي جرى بـني عـيل ومعاويـة اخلالف ا½ي جرى بـني عـيل ومعاويـة اخلالف ا½ي جرى بـني عـيل ومعاويـة اخلالف ا½ي جرى بـني عـيل ومعاويـة 
 اجهتد لك مهنام ملصلحة املـسلمني، اخلـالف يمتثـل يف ٔان معاويـة  اجهتد لك مهنام ملصلحة املـسلمني، اخلـالف يمتثـل يف ٔان معاويـة  اجهتد لك مهنام ملصلحة املـسلمني، اخلـالف يمتثـل يف ٔان معاويـة  اجهتد لك مهنام ملصلحة املـسلمني، اخلـالف يمتثـل يف ٔان معاويـة ����سـيدi عيل سـيدi عيل سـيدi عيل سـيدi عيل 

سـيدi ع¾ن ٔان يأخذ حقـه مـن هـؤالء سـيدi ع¾ن ٔان يأخذ حقـه مـن هـؤالء سـيدi ع¾ن ٔان يأخذ حقـه مـن هـؤالء سـيدi ع¾ن ٔان يأخذ حقـه مـن هـؤالء  يطلب من سـيدi عيل ٔان يأخذ بثأر  يطلب من سـيدi عيل ٔان يأخذ بثأر  يطلب من سـيدi عيل ٔان يأخذ بثأر  يطلب من سـيدi عيل ٔان يأخذ بثأر ����
 وهو يريد ٔان حيدث هذا أالمر االٓن، لكن عيل بن ٔايب  وهو يريد ٔان حيدث هذا أالمر االٓن، لكن عيل بن ٔايب  وهو يريد ٔان حيدث هذا أالمر االٓن، لكن عيل بن ٔايب  وهو يريد ٔان حيدث هذا أالمر االٓن، لكن عيل بن ٔايب ����القتá ا½ين قتلوا ع¾ن القتá ا½ين قتلوا ع¾ن القتá ا½ين قتلوا ع¾ن القتá ا½ين قتلوا ع¾ن 

 رٔاي ٔان يؤجل هذا أالمـر قلـيًال حـىت يـسـتتب D أالمـر وحـىت هتـدٔا  رٔاي ٔان يؤجل هذا أالمـر قلـيًال حـىت يـسـتتب D أالمـر وحـىت هتـدٔا  رٔاي ٔان يؤجل هذا أالمـر قلـيًال حـىت يـسـتتب D أالمـر وحـىت هتـدٔا  رٔاي ٔان يؤجل هذا أالمـر قلـيًال حـىت يـسـتتب D أالمـر وحـىت هتـدٔا ����طالب طالب طالب طالب 
، ، ، ، ٣٦٣٦٣٦٣٦الفتنة، فنشب هنا اخلالف ا½ي متثل يف موقعة امجلل وموقعة صفني، ســنة الفتنة، فنشب هنا اخلالف ا½ي متثل يف موقعة امجلل وموقعة صفني، ســنة الفتنة، فنشب هنا اخلالف ا½ي متثل يف موقعة امجلل وموقعة صفني، ســنة الفتنة، فنشب هنا اخلالف ا½ي متثل يف موقعة امجلل وموقعة صفني، ســنة 

 سـيدi عيل بن ٔايب طالب، مث انهتـى أالمر مبقتل سـيدi عـيل بـن  سـيدi عيل بن ٔايب طالب، مث انهتـى أالمر مبقتل سـيدi عـيل بـن  سـيدi عيل بن ٔايب طالب، مث انهتـى أالمر مبقتل سـيدi عـيل بـن  سـيدi عيل بن ٔايب طالب، مث انهتـى أالمر مبقتل سـيدi عـيل بـن  هـ، يف عهد هـ، يف عهد هـ، يف عهد هـ، يف عهد٣٧٣٧٣٧٣٧
ٔايب طالب عىل يد عبد الرمحن بن ٔايب ملجم، مث توىل احلسن بن عيل اخلالفة ملدة ٔايب طالب عىل يد عبد الرمحن بن ٔايب ملجم، مث توىل احلسن بن عيل اخلالفة ملدة ٔايب طالب عىل يد عبد الرمحن بن ٔايب ملجم، مث توىل احلسن بن عيل اخلالفة ملدة ٔايب طالب عىل يد عبد الرمحن بن ٔايب ملجم، مث توىل احلسن بن عيل اخلالفة ملدة 

        . . . . ����سـتة ٔاشهر وتنازل عن اخلالفة ملعاوية بن ٔايب سفيان سـتة ٔاشهر وتنازل عن اخلالفة ملعاوية بن ٔايب سفيان سـتة ٔاشهر وتنازل عن اخلالفة ملعاوية بن ٔايب سفيان سـتة ٔاشهر وتنازل عن اخلالفة ملعاوية بن ٔايب سفيان 

        . . . .  النكبات اليت حلت بآل البيت النكبات اليت حلت بآل البيت النكبات اليت حلت بآل البيت النكبات اليت حلت بآل البيت----٧٧٧٧

----بة الطبيعية حنب احلـسن واحلـسني بة الطبيعية حنب احلـسن واحلـسني بة الطبيعية حنب احلـسن واحلـسني بة الطبيعية حنب احلـسن واحلـسني يبقى حمبة آل البيت هذه اكنت رمق واحد احمل يبقى حمبة آل البيت هذه اكنت رمق واحد احمل يبقى حمبة آل البيت هذه اكنت رمق واحد احمل يبقى حمبة آل البيت هذه اكنت رمق واحد احمل 
 هكذا بدون ٔاي يشء، مفا �4 ٕاذا  هكذا بدون ٔاي يشء، مفا �4 ٕاذا  هكذا بدون ٔاي يشء، مفا �4 ٕاذا  هكذا بدون ٔاي يشء، مفا �4 ٕاذا ���� حنب عيل بن ٔايب طالب  حنب عيل بن ٔايب طالب  حنب عيل بن ٔايب طالب  حنب عيل بن ٔايب طالب ----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام

اكن هذا ا½ي حتبه حيـدث D نكبـات، حيـدث D ابـتالءات شـديدة، مثـل مقتـل اكن هذا ا½ي حتبه حيـدث D نكبـات، حيـدث D ابـتالءات شـديدة، مثـل مقتـل اكن هذا ا½ي حتبه حيـدث D نكبـات، حيـدث D ابـتالءات شـديدة، مثـل مقتـل اكن هذا ا½ي حتبه حيـدث D نكبـات، حيـدث D ابـتالءات شـديدة، مثـل مقتـل 
 حفادثة كربالء اليت تعـد فاجعـة كبـرية نزلـت بـآل  حفادثة كربالء اليت تعـد فاجعـة كبـرية نزلـت بـآل  حفادثة كربالء اليت تعـد فاجعـة كبـرية نزلـت بـآل  حفادثة كربالء اليت تعـد فاجعـة كبـرية نزلـت بـآل ----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام----احلسني بن عيل احلسني بن عيل احلسني بن عيل احلسني بن عيل 
 ؤاكـرث ٕاخوتـه  ؤاكـرث ٕاخوتـه  ؤاكـرث ٕاخوتـه  ؤاكـرث ٕاخوتـه ----ريض هللا عـهنامريض هللا عـهنامريض هللا عـهنامريض هللا عـهنام----ا بطلها سـيدi احلسني بـن عـيل ا بطلها سـيدi احلسني بـن عـيل ا بطلها سـيدi احلسني بـن عـيل ا بطلها سـيدi احلسني بـن عـيل البيت وذهب فهيالبيت وذهب فهيالبيت وذهب فهيالبيت وذهب فهي

ؤابنائه ؤاهو ٔافضل من علهيا يوم ذاك، ٔافضل من عىل أالرض يف هذا الوقت هـو ؤابنائه ؤاهو ٔافضل من علهيا يوم ذاك، ٔافضل من عىل أالرض يف هذا الوقت هـو ؤابنائه ؤاهو ٔافضل من علهيا يوم ذاك، ٔافضل من عىل أالرض يف هذا الوقت هـو ؤابنائه ؤاهو ٔافضل من علهيا يوم ذاك، ٔافضل من عىل أالرض يف هذا الوقت هـو 
هـذان هـذان هـذان هـذان ««««: : : :  هو ؤاخاه احلسن فقـال هو ؤاخاه احلسن فقـال هو ؤاخاه احلسن فقـال هو ؤاخاه احلسن فقـال����سـيدi احلسني بن عيل ا½ي مدحه الرسول سـيدi احلسني بن عيل ا½ي مدحه الرسول سـيدi احلسني بن عيل ا½ي مدحه الرسول سـيدi احلسني بن عيل ا½ي مدحه الرسول 

ذا مع ذا مع ذا مع ذا مع ، ٕاذن نربط بني السبب السابع ه، ٕاذن نربط بني السبب السابع ه، ٕاذن نربط بني السبب السابع ه، ٕاذن نربط بني السبب السابع ه»»»»سـيدا شـباب ٔاهل اجلنة احلسن واحلسنيسـيدا شـباب ٔاهل اجلنة احلسن واحلسنيسـيدا شـباب ٔاهل اجلنة احلسن واحلسنيسـيدا شـباب ٔاهل اجلنة احلسن واحلسني
السبب أالول، حمبـة املـسلمني الٓل البيـت، مث مـا حـدث الٓل البيـت مـن نكبـات السبب أالول، حمبـة املـسلمني الٓل البيـت، مث مـا حـدث الٓل البيـت مـن نكبـات السبب أالول، حمبـة املـسلمني الٓل البيـت، مث مـا حـدث الٓل البيـت مـن نكبـات السبب أالول، حمبـة املـسلمني الٓل البيـت، مث مـا حـدث الٓل البيـت مـن نكبـات 

        . . . . ومصائب مثل مقتل احلسني وٕاخوانه ؤابنائهومصائب مثل مقتل احلسني وٕاخوانه ؤابنائهومصائب مثل مقتل احلسني وٕاخوانه ؤابنائهومصائب مثل مقتل احلسني وٕاخوانه ؤابنائه

        .... من بعده فقد قتل عدد مهنم بصور خمتلفة من بعده فقد قتل عدد مهنم بصور خمتلفة من بعده فقد قتل عدد مهنم بصور خمتلفة من بعده فقد قتل عدد مهنم بصور خمتلفة���� ما iل ٔانصار عيل  ما iل ٔانصار عيل  ما iل ٔانصار عيل  ما iل ٔانصار عيل ----٨٨٨٨

    ����ٕاذن هذه ليست خاصة بآل البيت، وٕامنا ٔانصار آل البيت، ما iل ٔانصار عيل ٕاذن هذه ليست خاصة بآل البيت، وٕامنا ٔانصار آل البيت، ما iل ٔانصار عيل ٕاذن هذه ليست خاصة بآل البيت، وٕامنا ٔانصار آل البيت، ما iل ٔانصار عيل ٕاذن هذه ليست خاصة بآل البيت، وٕامنا ٔانصار آل البيت، ما iل ٔانصار عيل 
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ُحجر بن عدي، هذا اكن ُحجر بن عدي، هذا اكن ُحجر بن عدي، هذا اكن ُحجر بن عدي، هذا اكن : : : :  قتل عدد مهنم بصور خمتلفة، اكن ٔابرزمه قتل عدد مهنم بصور خمتلفة، اكن ٔابرزمه قتل عدد مهنم بصور خمتلفة، اكن ٔابرزمه قتل عدد مهنم بصور خمتلفة، اكن ٔابرزمهمن بعده، فقدمن بعده، فقدمن بعده، فقدمن بعده، فقد
، هذا ليس من آل البيت، لكنه اكن iرصا لسـيدi عيل ، هذا ليس من آل البيت، لكنه اكن iرصا لسـيدi عيل ، هذا ليس من آل البيت، لكنه اكن iرصا لسـيدi عيل ، هذا ليس من آل البيت، لكنه اكن iرصا لسـيدi عيل ����من ٔانصار سـيدi عيل من ٔانصار سـيدi عيل من ٔانصار سـيدi عيل من ٔانصار سـيدi عيل 

 قتـل ُحجـر بـن عـدي فـاكن هـذا ٔايـًضا مـن العوامـل  قتـل ُحجـر بـن عـدي فـاكن هـذا ٔايـًضا مـن العوامـل  قتـل ُحجـر بـن عـدي فـاكن هـذا ٔايـًضا مـن العوامـل  قتـل ُحجـر بـن عـدي فـاكن هـذا ٔايـًضا مـن العوامـل ���� بعد ٔان قتل عـيل  بعد ٔان قتل عـيل  بعد ٔان قتل عـيل  بعد ٔان قتل عـيل ����
يه خالف يه خالف يه خالف يه خالف املساعدة عىل قبول الشائعات ضد بين ٔامية، فöٔن يقول مثًال طاملا ٕان ف املساعدة عىل قبول الشائعات ضد بين ٔامية، فöٔن يقول مثًال طاملا ٕان ف املساعدة عىل قبول الشائعات ضد بين ٔامية، فöٔن يقول مثًال طاملا ٕان ف املساعدة عىل قبول الشائعات ضد بين ٔامية، فöٔن يقول مثًال طاملا ٕان ف 

بني فرقتني، فأي واحـد يقتـل مـن هـذه الفرقـة يقولـوا ٔاكيـد مـن ا½ي قـتÏ الفرقـة بني فرقتني، فأي واحـد يقتـل مـن هـذه الفرقـة يقولـوا ٔاكيـد مـن ا½ي قـتÏ الفرقـة بني فرقتني، فأي واحـد يقتـل مـن هـذه الفرقـة يقولـوا ٔاكيـد مـن ا½ي قـتÏ الفرقـة بني فرقتني، فأي واحـد يقتـل مـن هـذه الفرقـة يقولـوا ٔاكيـد مـن ا½ي قـتÏ الفرقـة 
اøالفة، حفجر بن عدي تبع سـيدi عيل، فقتل بعدها، من ا½ي قتÏ ٔاكيد بين ٔامية اøالفة، حفجر بن عدي تبع سـيدi عيل، فقتل بعدها، من ا½ي قتÏ ٔاكيد بين ٔامية اøالفة، حفجر بن عدي تبع سـيدi عيل، فقتل بعدها، من ا½ي قتÏ ٔاكيد بين ٔامية اøالفة، حفجر بن عدي تبع سـيدi عيل، فقتل بعدها، من ا½ي قتÏ ٔاكيد بين ٔامية 
فهم اكنوا عىل خالف مع سـيدi عيل، هكذا مبارشة، فيحدث ٔاي يشء ؤاي واحد فهم اكنوا عىل خالف مع سـيدi عيل، هكذا مبارشة، فيحدث ٔاي يشء ؤاي واحد فهم اكنوا عىل خالف مع سـيدi عيل، هكذا مبارشة، فيحدث ٔاي يشء ؤاي واحد فهم اكنوا عىل خالف مع سـيدi عيل، هكذا مبارشة، فيحدث ٔاي يشء ؤاي واحد 

        . . . . رقة اليت اكنت ضدها بأهنا اليت قتلتهرقة اليت اكنت ضدها بأهنا اليت قتلتهرقة اليت اكنت ضدها بأهنا اليت قتلتهرقة اليت اكنت ضدها بأهنا اليت قتلتهيقتل من الفرقة اøالفة يهتم الفيقتل من الفرقة اøالفة يهتم الفيقتل من الفرقة اøالفة يهتم الفيقتل من الفرقة اøالفة يهتم الف

        .... شدة بعض والة بين ٔامية ٔامثال ز�د بن ٔابيه واحلجاج بن يوسف الثقفي شدة بعض والة بين ٔامية ٔامثال ز�د بن ٔابيه واحلجاج بن يوسف الثقفي شدة بعض والة بين ٔامية ٔامثال ز�د بن ٔابيه واحلجاج بن يوسف الثقفي شدة بعض والة بين ٔامية ٔامثال ز�د بن ٔابيه واحلجاج بن يوسف الثقفي----٩٩٩٩

ز�د بن ٔابيه هذا سنتلكم عنه اليوم، واحلجاج بن يوسف الثقفـي هـذان اكنـوا مـن ز�د بن ٔابيه هذا سنتلكم عنه اليوم، واحلجاج بن يوسف الثقفـي هـذان اكنـوا مـن ز�د بن ٔابيه هذا سنتلكم عنه اليوم، واحلجاج بن يوسف الثقفـي هـذان اكنـوا مـن ز�د بن ٔابيه هذا سنتلكم عنه اليوم، واحلجاج بن يوسف الثقفـي هـذان اكنـوا مـن 
ٔاشد الناس يف احلمك، فلام ٔاحد يذكر حاكية عن بين ٔامية، اكنوا يعملوا كـذا، يقـول ٔاشد الناس يف احلمك، فلام ٔاحد يذكر حاكية عن بين ٔامية، اكنوا يعملوا كـذا، يقـول ٔاشد الناس يف احلمك، فلام ٔاحد يذكر حاكية عن بين ٔامية، اكنوا يعملوا كـذا، يقـول ٔاشد الناس يف احلمك، فلام ٔاحد يذكر حاكية عن بين ٔامية، اكنوا يعملوا كـذا، يقـول 

 احلجـاج بـن يوسـف الثقفـي ا½ي قتـل  احلجـاج بـن يوسـف الثقفـي ا½ي قتـل  احلجـاج بـن يوسـف الثقفـي ا½ي قتـل  احلجـاج بـن يوسـف الثقفـي ا½ي قتـل عينواعينواعينواعينوا مه ا½ين  مه ا½ين  مه ا½ين  مه ا½ين  ٔاليس ٔاليس ٔاليس ٔاليسم حصيح، نصدقها،م حصيح، نصدقها،م حصيح، نصدقها،م حصيح، نصدقها،نعنعنعنع
 ز�د بـن ٔابيـه وهـو ز�د بـن ٔايب سـفيان  ز�د بـن ٔابيـه وهـو ز�د بـن ٔايب سـفيان  ز�د بـن ٔابيـه وهـو ز�د بـن ٔايب سـفيان  ز�د بـن ٔابيـه وهـو ز�د بـن ٔايب سـفيان ومه ا½يـن عينـواومه ا½يـن عينـواومه ا½يـن عينـواومه ا½يـن عينـوامائة ٔالف من املسلمني،مائة ٔالف من املسلمني،مائة ٔالف من املسلمني،مائة ٔالف من املسلمني،

        . . . . واكن 4طشا 4لناس، قاهرا هلم، فهذا يساعد عىل قبول هذه الروا�تواكن 4طشا 4لناس، قاهرا هلم، فهذا يساعد عىل قبول هذه الروا�تواكن 4طشا 4لناس، قاهرا هلم، فهذا يساعد عىل قبول هذه الروا�تواكن 4طشا 4لناس، قاهرا هلم، فهذا يساعد عىل قبول هذه الروا�ت

        : : : : ةةةةالعامل أالخري ا½ي ساعد عىل قبول الشائعات ضد بين ٔاميالعامل أالخري ا½ي ساعد عىل قبول الشائعات ضد بين ٔاميالعامل أالخري ا½ي ساعد عىل قبول الشائعات ضد بين ٔاميالعامل أالخري ا½ي ساعد عىل قبول الشائعات ضد بين ٔامي

        ....هـهـهـهـ٦٣٦٣٦٣٦٣ معركة احلرة اليت جرت يف ٔاواخر العام  معركة احلرة اليت جرت يف ٔاواخر العام  معركة احلرة اليت جرت يف ٔاواخر العام  معركة احلرة اليت جرت يف ٔاواخر العام ----١٠١٠١٠١٠

 موضـوع انهتــى  موضـوع انهتــى  موضـوع انهتــى  موضـوع انهتــى ٦١٦١٦١٦١هـ، معركـة كـربالء، هـ، معركـة كـربالء، هـ، معركـة كـربالء، هـ، معركـة كـربالء، ٦١٦١٦١٦١الحظ ٕان مقتل احلسني بن عيل سـنة الحظ ٕان مقتل احلسني بن عيل سـنة الحظ ٕان مقتل احلسني بن عيل سـنة الحظ ٕان مقتل احلسني بن عيل سـنة 
 هــ بعـدها بعـامني مـشلكة ٔاخـرى ويه معركـة  هــ بعـدها بعـامني مـشلكة ٔاخـرى ويه معركـة  هــ بعـدها بعـامني مـشلكة ٔاخـرى ويه معركـة  هــ بعـدها بعـامني مـشلكة ٔاخـرى ويه معركـة ٦٣٦٣٦٣٦٣خالص مقتل احلـسني، ال يف خالص مقتل احلـسني، ال يف خالص مقتل احلـسني، ال يف خالص مقتل احلـسني، ال يف 

احلرة، ويه معركة حدثت ٔا�م يزيد بن معاوية وتعترب يف آخـر ســنة D، ٔالن يزيـد احلرة، ويه معركة حدثت ٔا�م يزيد بن معاوية وتعترب يف آخـر ســنة D، ٔالن يزيـد احلرة، ويه معركة حدثت ٔا�م يزيد بن معاوية وتعترب يف آخـر ســنة D، ٔالن يزيـد احلرة، ويه معركة حدثت ٔا�م يزيد بن معاوية وتعترب يف آخـر ســنة D، ٔالن يزيـد 
هـ، ثالث سـنوات، اكن جيشه بقيادة مسمل بن هـ، ثالث سـنوات، اكن جيشه بقيادة مسمل بن هـ، ثالث سـنوات، اكن جيشه بقيادة مسمل بن هـ، ثالث سـنوات، اكن جيشه بقيادة مسمل بن ٦٣٦٣٦٣٦٣    ----٦١٦١٦١٦١معاوية حمك من سـنة معاوية حمك من سـنة معاوية حمك من سـنة معاوية حمك من سـنة بن بن بن بن 

عقبة قد استباح املدينة ثالثة ٔا�م وقتل من ٔاهلها ما قتل مث سار ٕاىل مكة املكرمة عقبة قد استباح املدينة ثالثة ٔا�م وقتل من ٔاهلها ما قتل مث سار ٕاىل مكة املكرمة عقبة قد استباح املدينة ثالثة ٔا�م وقتل من ٔاهلها ما قتل مث سار ٕاىل مكة املكرمة عقبة قد استباح املدينة ثالثة ٔا�م وقتل من ٔاهلها ما قتل مث سار ٕاىل مكة املكرمة 
حلصار عبد هللا بن الزبري فهيا ولكنه مـات يف الطريـق، يبقـى uٔنـه حلصار عبد هللا بن الزبري فهيا ولكنه مـات يف الطريـق، يبقـى uٔنـه حلصار عبد هللا بن الزبري فهيا ولكنه مـات يف الطريـق، يبقـى uٔنـه حلصار عبد هللا بن الزبري فهيا ولكنه مـات يف الطريـق، يبقـى uٔنـه ����ـز جـيـز جـيـز جـيـز جـيشششش ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو 

 انتفاضـة يف املدينـة اكنـت  انتفاضـة يف املدينـة اكنـت  انتفاضـة يف املدينـة اكنـت  انتفاضـة يف املدينـة اكنـت دثدثدثدثن حـن حـن حـن حـ اك اك اك اكههههجنود يذهبون ٕاىل املدينة ليحارصوها، ٔالنجنود يذهبون ٕاىل املدينة ليحارصوها، ٔالنجنود يذهبون ٕاىل املدينة ليحارصوها، ٔالنجنود يذهبون ٕاىل املدينة ليحارصوها، ٔالن
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 يف موقعة كربالء، فيقوم هيجم علهيم يف املدينة وحيارصها  يف موقعة كربالء، فيقوم هيجم علهيم يف املدينة وحيارصها  يف موقعة كربالء، فيقوم هيجم علهيم يف املدينة وحيارصها  يف موقعة كربالء، فيقوم هيجم علهيم يف املدينة وحيارصها ����بسبب مقتل احلسني بسبب مقتل احلسني بسبب مقتل احلسني بسبب مقتل احلسني 
ويقتل مهنم من قتل، مث ال يكتفي بذ� بل يسري ٕاىل مكـة ليحـارص عبـد هللا بـن ويقتل مهنم من قتل، مث ال يكتفي بذ� بل يسري ٕاىل مكـة ليحـارص عبـد هللا بـن ويقتل مهنم من قتل، مث ال يكتفي بذ� بل يسري ٕاىل مكـة ليحـارص عبـد هللا بـن ويقتل مهنم من قتل، مث ال يكتفي بذ� بل يسري ٕاىل مكـة ليحـارص عبـد هللا بـن 
الزبري، ٔالنه اكن معارضا D، عبد هللا بن الزبري مل يبايع يزيد بن معاويـة وذهـب ٕاىل الزبري، ٔالنه اكن معارضا D، عبد هللا بن الزبري مل يبايع يزيد بن معاويـة وذهـب ٕاىل الزبري، ٔالنه اكن معارضا D، عبد هللا بن الزبري مل يبايع يزيد بن معاويـة وذهـب ٕاىل الزبري، ٔالنه اكن معارضا D، عبد هللا بن الزبري مل يبايع يزيد بن معاويـة وذهـب ٕاىل 

    ����ة وuٔنه ٔاعلن اخلالفة هناك لوحـده، فـذهب ٕاىل مكـة ليـة وuٔنه ٔاعلن اخلالفة هناك لوحـده، فـذهب ٕاىل مكـة ليـة وuٔنه ٔاعلن اخلالفة هناك لوحـده، فـذهب ٕاىل مكـة ليـة وuٔنه ٔاعلن اخلالفة هناك لوحـده، فـذهب ٕاىل مكـة ليـرضرضرضرضب ابـن الـزبري ب ابـن الـزبري ب ابـن الـزبري ب ابـن الـزبري مكمكمكمك
لكنه مات يف الطريق وتوىل ٔامر جند الشام بعده احلصري بن منري حفـارص مكـة ٕاال لكنه مات يف الطريق وتوىل ٔامر جند الشام بعده احلصري بن منري حفـارص مكـة ٕاال لكنه مات يف الطريق وتوىل ٔامر جند الشام بعده احلصري بن منري حفـارص مكـة ٕاال لكنه مات يف الطريق وتوىل ٔامر جند الشام بعده احلصري بن منري حفـارص مكـة ٕاال 

        . . . . ٔان نعي يزيد قد جاءه ففك احلصارٔان نعي يزيد قد جاءه ففك احلصارٔان نعي يزيد قد جاءه ففك احلصارٔان نعي يزيد قد جاءه ففك احلصار

قلنا أالموية دمـشق الـشام، والعباســية بغـداد، فقلنا أالموية دمـشق الـشام، والعباســية بغـداد، فقلنا أالموية دمـشق الـشام، والعباســية بغـداد، فقلنا أالموية دمـشق الـشام، والعباســية بغـداد، فزيزيزيزييـد بـن معاويـة اكن موجـود يف يـد بـن معاويـة اكن موجـود يف يـد بـن معاويـة اكن موجـود يف يـد بـن معاويـة اكن موجـود يف 
 يف الشام، واجلي يف الشام، واجلي يف الشام، واجلي يف الشام، واجليشششش ا½ي  ا½ي  ا½ي  ا½ي ����زه، ا½ي حارص املدينة ثالثـة ٔا�م زه، ا½ي حارص املدينة ثالثـة ٔا�م زه، ا½ي حارص املدينة ثالثـة ٔا�م زه، ا½ي حارص املدينة ثالثـة ٔا�م دمشق، يف سور�دمشق، يف سور�دمشق، يف سور�دمشق، يف سور�

يذهب ٕاىل مكة، يعين هو يذهب ٕاىل مكة، يعين هو يذهب ٕاىل مكة، يعين هو يذهب ٕاىل مكة، يعين هو وذهب ٕاىل مكة ملا وصل ٕاىل هذا اجليوذهب ٕاىل مكة ملا وصل ٕاىل هذا اجليوذهب ٕاىل مكة ملا وصل ٕاىل هذا اجليوذهب ٕاىل مكة ملا وصل ٕاىل هذا اجليشششش ا½ي يريد ٔان  ا½ي يريد ٔان  ا½ي يريد ٔان  ا½ي يريد ٔان 
فك احلصار، يبقى uٔن اخلليفة مات، ٕاذن نوقف لن نغـزوا لـن نـذهب فك احلصار، يبقى uٔن اخلليفة مات، ٕاذن نوقف لن نغـزوا لـن نـذهب فك احلصار، يبقى uٔن اخلليفة مات، ٕاذن نوقف لن نغـزوا لـن نـذهب فك احلصار، يبقى uٔن اخلليفة مات، ٕاذن نوقف لن نغـزوا لـن نـذهب يزيد مات،يزيد مات،يزيد مات،يزيد مات،

الـيت اكنـت قـد الـيت اكنـت قـد الـيت اكنـت قـد الـيت اكنـت قـد  املسلمني ا½ين اكنوا يف مكة من هـذه املقـتá  املسلمني ا½ين اكنوا يف مكة من هـذه املقـتá  املسلمني ا½ين اكنوا يف مكة من هـذه املقـتá  املسلمني ا½ين اكنوا يف مكة من هـذه املقـتá ����مكة، ومكة، ومكة، ومكة، وجنجنجنجنا هللا ا هللا ا هللا ا هللا 
        . . . . حتدثحتدثحتدثحتدث

ين ين ين ين هنا بعد ما انهتينا من أالسـباب اليت ساعدت عىل قبول روا�ت التشويه عىل بـهنا بعد ما انهتينا من أالسـباب اليت ساعدت عىل قبول روا�ت التشويه عىل بـهنا بعد ما انهتينا من أالسـباب اليت ساعدت عىل قبول روا�ت التشويه عىل بـهنا بعد ما انهتينا من أالسـباب اليت ساعدت عىل قبول روا�ت التشويه عىل بـ
 العـرشة ٔاســباب  العـرشة ٔاســباب  العـرشة ٔاســباب  العـرشة ٔاســباب قـد عرفـتقـد عرفـتقـد عرفـتقـد عرفـت    ككككصورة عامة تكون صورة عامة تكون صورة عامة تكون صورة عامة تكون ٔامية عرشة خلصنامه من الكتاب،ٔامية عرشة خلصنامه من الكتاب،ٔامية عرشة خلصنامه من الكتاب،ٔامية عرشة خلصنامه من الكتاب،

وحتاول ٔان تربطهم ببعض، مثلام قلنـا، حمبـة آل البيـت مـع مـا حـدث الٓل البيـت، وحتاول ٔان تربطهم ببعض، مثلام قلنـا، حمبـة آل البيـت مـع مـا حـدث الٓل البيـت، وحتاول ٔان تربطهم ببعض، مثلام قلنـا، حمبـة آل البيـت مـع مـا حـدث الٓل البيـت، وحتاول ٔان تربطهم ببعض، مثلام قلنـا، حمبـة آل البيـت مـع مـا حـدث الٓل البيـت، 
، سـيدi عيل يبقى فضل سـيدi عيل، وما ، سـيدi عيل يبقى فضل سـيدi عيل، وما ، سـيدi عيل يبقى فضل سـيدi عيل، وما ، سـيدi عيل يبقى فضل سـيدi عيل، وما ذ�ذ�ذ�ذ�يت كيت كيت كيت كطيب وما ا½ي تعلق بباطيب وما ا½ي تعلق بباطيب وما ا½ي تعلق بباطيب وما ا½ي تعلق ببايقيقيقيق الب  الب  الب  الب 

، ، ، ، ممممممممكـن تـدخل يف كـن تـدخل يف كـن تـدخل يف كـن تـدخل يف ٔانصاره يبقى ٔانـت ذكـرت ٔاربـع ٔاســبابٔانصاره يبقى ٔانـت ذكـرت ٔاربـع ٔاســبابٔانصاره يبقى ٔانـت ذكـرت ٔاربـع ٔاســبابٔانصاره يبقى ٔانـت ذكـرت ٔاربـع ٔاســبابا½ي تعلق بسـيدi عيل ا½ي تعلق بسـيدi عيل ا½ي تعلق بسـيدi عيل ا½ي تعلق بسـيدi عيل 
موضع بين ٔامية ٔانفسهم تأخر ٕاسال²م مث شدة بعض والهتم، تأيت مروان بن احلـمك موضع بين ٔامية ٔانفسهم تأخر ٕاسال²م مث شدة بعض والهتم، تأيت مروان بن احلـمك موضع بين ٔامية ٔانفسهم تأخر ٕاسال²م مث شدة بعض والهتم، تأيت مروان بن احلـمك موضع بين ٔامية ٔانفسهم تأخر ٕاسال²م مث شدة بعض والهتم، تأيت مروان بن احلـمك 
نفسه نفسه نفسه نفسه ككككشخصية من بين ٔامية، هذا سـبب لوحـده، وتمكـل بقيـة أالســباب حتـاول شخصية من بين ٔامية، هذا سـبب لوحـده، وتمكـل بقيـة أالســباب حتـاول شخصية من بين ٔامية، هذا سـبب لوحـده، وتمكـل بقيـة أالســباب حتـاول شخصية من بين ٔامية، هذا سـبب لوحـده، وتمكـل بقيـة أالســباب حتـاول 

        . . . . طريقة سهáطريقة سهáطريقة سهáطريقة سهáتلخصها بتلخصها بتلخصها بتلخصها ب

اهتامات املــؤرخني لبــين ٔاميــة، حنــن لك اهتامات املــؤرخني لبــين ٔاميــة، حنــن لك اهتامات املــؤرخني لبــين ٔاميــة، حنــن لك اهتامات املــؤرخني لبــين ٔاميــة، حنــن لك 				منــا عــن أالســـباب الــيت منــا عــن أالســـباب الــيت منــا عــن أالســـباب الــيت منــا عــن أالســـباب الــيت ،،،،اليــوم نــذكراليــوم نــذكراليــوم نــذكراليــوم نــذكر
ساعدت عىل قبول الروا�ت، السؤال ا½ي يطرح نفسه االٓن، ما هذه الروا�ت، ساعدت عىل قبول الروا�ت، السؤال ا½ي يطرح نفسه االٓن، ما هذه الروا�ت، ساعدت عىل قبول الروا�ت، السؤال ا½ي يطرح نفسه االٓن، ما هذه الروا�ت، ساعدت عىل قبول الروا�ت، السؤال ا½ي يطرح نفسه االٓن، ما هذه الروا�ت، 

 يبقـى أالول قبـول الـروا�ت  يبقـى أالول قبـول الـروا�ت  يبقـى أالول قبـول الـروا�ت  يبقـى أالول قبـول الـروا�ت ؟؟؟؟ما يه االهتامات اليت اهتم املؤرخون بين ٔاميـة هبـا،ما يه االهتامات اليت اهتم املؤرخون بين ٔاميـة هبـا،ما يه االهتامات اليت اهتم املؤرخون بين ٔاميـة هبـا،ما يه االهتامات اليت اهتم املؤرخون بين ٔاميـة هبـا،
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 يه هـذه الـروا�ت املـشوهة، مـاذا قيـل علـهيم،  يه هـذه الـروا�ت املـشوهة، مـاذا قيـل علـهيم،  يه هـذه الـروا�ت املـشوهة، مـاذا قيـل علـهيم،  يه هـذه الـروا�ت املـشوهة، مـاذا قيـل علـهيم، املشوهة، االٓن نريد ٔان نعرف مااملشوهة، االٓن نريد ٔان نعرف مااملشوهة، االٓن نريد ٔان نعرف مااملشوهة، االٓن نريد ٔان نعرف ما
ٔايًضا خلصت املسأ� يف ٔايًضا خلصت املسأ� يف ٔايًضا خلصت املسأ� يف ٔايًضا خلصت املسأ� يف مثمثمثمثااااينينينين    خشخشخشخشصيات من بين ٔامية، طبًعـا ملـا يـشوهوا بـين ٔاميـة صيات من بين ٔامية، طبًعـا ملـا يـشوهوا بـين ٔاميـة صيات من بين ٔامية، طبًعـا ملـا يـشوهوا بـين ٔاميـة صيات من بين ٔامية، طبًعـا ملـا يـشوهوا بـين ٔاميـة 
يشوها كيف، لن يقول اكن عهدمه كذا وكـذا، ال نريـد تفـصيل ٔاكـرث، ٔابـو سـفيان يشوها كيف، لن يقول اكن عهدمه كذا وكـذا، ال نريـد تفـصيل ٔاكـرث، ٔابـو سـفيان يشوها كيف، لن يقول اكن عهدمه كذا وكـذا، ال نريـد تفـصيل ٔاكـرث، ٔابـو سـفيان يشوها كيف، لن يقول اكن عهدمه كذا وكـذا، ال نريـد تفـصيل ٔاكـرث، ٔابـو سـفيان 

مـا يه هـذه الـروا�ت مـا يه هـذه الـروا�ت مـا يه هـذه الـروا�ت مـا يه هـذه الـروا�ت : : : : لوحده، كيف شوه ٔابو سفيان يف التارخي، ٔاول يشء يقوللوحده، كيف شوه ٔابو سفيان يف التارخي، ٔاول يشء يقوللوحده، كيف شوه ٔابو سفيان يف التارخي، ٔاول يشء يقوللوحده، كيف شوه ٔابو سفيان يف التارخي، ٔاول يشء يقول
        ....    ملشوهةملشوهةملشوهةملشوهةاااا

        ....االهتامات اليت اهتم املؤرخون بين ٔامية هبا، قبول الروا�ت املشوهة االهتامات اليت اهتم املؤرخون بين ٔامية هبا، قبول الروا�ت املشوهة االهتامات اليت اهتم املؤرخون بين ٔامية هبا، قبول الروا�ت املشوهة االهتامات اليت اهتم املؤرخون بين ٔامية هبا، قبول الروا�ت املشوهة من من من من 

        ؟؟؟؟كيف شوه ٔابو سفيان يف التارخيكيف شوه ٔابو سفيان يف التارخيكيف شوه ٔابو سفيان يف التارخيكيف شوه ٔابو سفيان يف التارخي

        :::: ٔابو سفيان ٔابو سفيان ٔابو سفيان ٔابو سفيان----١١١١

بعض املعارصين بعض املعارصين بعض املعارصين بعض املعارصين  يف  يف  يف  يف 				م م م م ذكر يف التارخي ٔانه ٔاسمل خوفًا من السـيف، وهذه ذكر يف التارخي ٔانه ٔاسمل خوفًا من السـيف، وهذه ذكر يف التارخي ٔانه ٔاسمل خوفًا من السـيف، وهذه ذكر يف التارخي ٔانه ٔاسمل خوفًا من السـيف، وهذه جتجتجتجتدها دها دها دها 
السـيف، الرسول السـيف، الرسول السـيف، الرسول السـيف، الرسول يقول ٕان ٔابو سفيان هذا مل يسمل لوجه هللا، هذا ٔاسمل خوفًا من يقول ٕان ٔابو سفيان هذا مل يسمل لوجه هللا، هذا ٔاسمل خوفًا من يقول ٕان ٔابو سفيان هذا مل يسمل لوجه هللا، هذا ٔاسمل خوفًا من يقول ٕان ٔابو سفيان هذا مل يسمل لوجه هللا، هذا ٔاسمل خوفًا من 

رجل حيب الفخر، والناس رجل حيب الفخر، والناس رجل حيب الفخر، والناس رجل حيب الفخر، والناس » » » » من دخل دار ٔايب سفيان فهو آمنمن دخل دار ٔايب سفيان فهو آمنمن دخل دار ٔايب سفيان فهو آمنمن دخل دار ٔايب سفيان فهو آمن««««: : : : يف فتح مكة قاليف فتح مكة قاليف فتح مكة قاليف فتح مكة قال
نـه يف نـه يف نـه يف نـه يف أ أ أ أ  يعمل ذ� فقال هذه اللكـامت، مـع  يعمل ذ� فقال هذه اللكـامت، مـع  يعمل ذ� فقال هذه اللكـامت، مـع  يعمل ذ� فقال هذه اللكـامت، مـع ----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----تكربه، فالرسول تكربه، فالرسول تكربه، فالرسول تكربه، فالرسول 
يف بيتك ٔانـت آمـن يف بيتك ٔانـت آمـن يف بيتك ٔانـت آمـن يف بيتك ٔانـت آمـن  ٕاذا بقيت  ٕاذا بقيت  ٕاذا بقيت  ٕاذا بقيت يعين يعين يعين يعين » » » » ومن دخل داره فهو آمنومن دخل داره فهو آمنومن دخل داره فهو آمنومن دخل داره فهو آمن««««: : : : نفس الوقت قالنفس الوقت قالنفس الوقت قالنفس الوقت قال

 سفيان وال يشء، ٔاi سأجلس يف  سفيان وال يشء، ٔاi سأجلس يف  سفيان وال يشء، ٔاi سأجلس يف  سفيان وال يشء، ٔاi سأجلس يف يبيبيبيب يوجد فضيá الٔ  يوجد فضيá الٔ  يوجد فضيá الٔ  يوجد فضيá الٔ  ال ال ال ال نقارن هذه بتÙ نقارن هذه بتÙ نقارن هذه بتÙ نقارن هذه بتÙٔايًضا، فلام ٔايًضا، فلام ٔايًضا، فلام ٔايًضا، فلام 
عليـه الـصالة عليـه الـصالة عليـه الـصالة عليـه الـصالة ---- لكـن الرسـول  لكـن الرسـول  لكـن الرسـول  لكـن الرسـول فهـذه كـتÙفهـذه كـتÙفهـذه كـتÙفهـذه كـتÙبييت آمن دخلت دار ٔابو سـفيان آمـن، بييت آمن دخلت دار ٔابو سـفيان آمـن، بييت آمن دخلت دار ٔابو سـفيان آمـن، بييت آمن دخلت دار ٔابو سـفيان آمـن، 

 يذكره 4ال يذكره 4ال يذكره 4ال يذكره 4المسمسمسمس هكذا، فيقول الرسول مدحه هبذه الطريقة وطبًعا لو مل يسمل  هكذا، فيقول الرسول مدحه هبذه الطريقة وطبًعا لو مل يسمل  هكذا، فيقول الرسول مدحه هبذه الطريقة وطبًعا لو مل يسمل  هكذا، فيقول الرسول مدحه هبذه الطريقة وطبًعا لو مل يسمل ----والسالموالسالموالسالموالسالم
سـيقتل فأسمل خوفًا من السـيف، هل هذا السـيقتل فأسمل خوفًا من السـيف، هل هذا السـيقتل فأسمل خوفًا من السـيف، هل هذا السـيقتل فأسمل خوفًا من السـيف، هل هذا ال����م حصيحم حصيحم حصيحم حصيح؟؟؟؟ هـذه ٔاول تـشويه ٔاليب  هـذه ٔاول تـشويه ٔاليب  هـذه ٔاول تـشويه ٔاليب  هـذه ٔاول تـشويه ٔاليب 

        ....����سفيان سفيان سفيان سفيان 

وعنـدما ٔاسـمل مل يعرتفـوا 4ٕسـالمه وٕامنـا ٔاعـدوا ذ� خدعـة وعنـدما ٔاسـمل مل يعرتفـوا 4ٕسـالمه وٕامنـا ٔاعـدوا ذ� خدعـة وعنـدما ٔاسـمل مل يعرتفـوا 4ٕسـالمه وٕامنـا ٔاعـدوا ذ� خدعـة وعنـدما ٔاسـمل مل يعرتفـوا 4ٕسـالمه وٕامنـا ٔاعـدوا ذ� خدعـة : (: (: (: ( يذكر هنا مثًال يقول يذكر هنا مثًال يقول يذكر هنا مثًال يقول يذكر هنا مثًال يقول
 D ؤالوالده مـن  D ؤالوالده مـن  D ؤالوالده مـن  D ؤالوالده مـن ����ا من السـيف، واستشهدوا عىل ذ� بعطـاء رسـول هللا ا من السـيف، واستشهدوا عىل ذ� بعطـاء رسـول هللا ا من السـيف، واستشهدوا عىل ذ� بعطـاء رسـول هللا ا من السـيف، واستشهدوا عىل ذ� بعطـاء رسـول هللا خوفً خوفً خوفً خوفً 

غغغغنانانانامئمئمئمئ هوازن الكثرية الكثري وبعد حنني كام ٔاعطى املؤلفـة قلـوهبم وقـد اكن كـذ�،  هوازن الكثرية الكثري وبعد حنني كام ٔاعطى املؤلفـة قلـوهبم وقـد اكن كـذ�،  هوازن الكثرية الكثري وبعد حنني كام ٔاعطى املؤلفـة قلـوهبم وقـد اكن كـذ�،  هوازن الكثرية الكثري وبعد حنني كام ٔاعطى املؤلفـة قلـوهبم وقـد اكن كـذ�، 
 بعـد  بعـد  بعـد  بعـد  لكـن لكـن لكـن لكـنخوفه من السـيف وثبهتا خوفه من السـيف وثبهتا خوفه من السـيف وثبهتا خوفه من السـيف وثبهتا  جزئية  جزئية  جزئية  جزئية  مه نظروا ٕاىل  مه نظروا ٕاىل  مه نظروا ٕاىل  مه نظروا ٕاىل ))))وعندما حسن ٕاسالمهوعندما حسن ٕاسالمهوعندما حسن ٕاسالمهوعندما حسن ٕاسالمه

            ....ٔان ٔاسمل ما قصته ماذا معل بعد إالسالم، ال يذكرهأان ٔاسمل ما قصته ماذا معل بعد إالسالم، ال يذكرهأان ٔاسمل ما قصته ماذا معل بعد إالسالم، ال يذكرهأان ٔاسمل ما قصته ماذا معل بعد إالسالم، ال يذكرها
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عليـه عليـه عليـه عليـه ---- يعـين الرسـول  يعـين الرسـول  يعـين الرسـول  يعـين الرسـول )))) ����D D D Dمل يوافقوا عىل ذ� عىل الرمل يوافقوا عىل ذ� عىل الرمل يوافقوا عىل ذ� عىل الرمل يوافقوا عىل ذ� عىل الرمغمغمغمغ من تولية رسـول هللا  من تولية رسـول هللا  من تولية رسـول هللا  من تولية رسـول هللا ((((
 واله عــىل يشء معــني، فلــو واحــد دخــل إالســالم خوفًــا مــن  واله عــىل يشء معــني، فلــو واحــد دخــل إالســالم خوفًــا مــن  واله عــىل يشء معــني، فلــو واحــد دخــل إالســالم خوفًــا مــن  واله عــىل يشء معــني، فلــو واحــد دخــل إالســالم خوفًــا مــن ----الــصالة والــسالمالــصالة والــسالمالــصالة والــسالمالــصالة والــسالم

 يعـمل صـدق ٔايب  يعـمل صـدق ٔايب  يعـمل صـدق ٔايب  يعـمل صـدق ٔايب ----عليـه الـصالة والـسالمعليـه الـصالة والـسالمعليـه الـصالة والـسالمعليـه الـصالة والـسالم---- يشء، الرسـول  يشء، الرسـول  يشء، الرسـول  يشء، الرسـول ال يتوىل ٔامـرال يتوىل ٔامـرال يتوىل ٔامـرال يتوىل ٔامـرالسـيف، السـيف، السـيف، السـيف، 
        . . . . سفيان ٔانه ٔاسمل لوجه هللا فوالهسفيان ٔانه ٔاسمل لوجه هللا فوالهسفيان ٔانه ٔاسمل لوجه هللا فوالهسفيان ٔانه ٔاسمل لوجه هللا فواله

عليـه الـصالة عليـه الـصالة عليـه الـصالة عليـه الـصالة ---- بعـد وفـاة الرسـول  بعـد وفـاة الرسـول  بعـد وفـاة الرسـول  بعـد وفـاة الرسـول )))) ٕا�ه عىل صدقات ا ٕا�ه عىل صدقات ا ٕا�ه عىل صدقات ا ٕا�ه عىل صدقات اللللـمينـمينـمينـمين����وٕارسال ٔايب بكر وٕارسال ٔايب بكر وٕارسال ٔايب بكر وٕارسال ٔايب بكر ((((
 ٔايأمتن رجًال دخل إالسالم خوفًا فقط، يرسÏ ٕاىل ا ٔايأمتن رجًال دخل إالسالم خوفًا فقط، يرسÏ ٕاىل ا ٔايأمتن رجًال دخل إالسالم خوفًا فقط، يرسÏ ٕاىل ا ٔايأمتن رجًال دخل إالسالم خوفًا فقط، يرسÏ ٕاىل اللللمين ليأيت 4لصدقات، مين ليأيت 4لصدقات، مين ليأيت 4لصدقات، مين ليأيت 4لصدقات، ----والسالموالسالموالسالموالسالم

        . . . . مجلع الزاكة يعينمجلع الزاكة يعينمجلع الزاكة يعينمجلع الزاكة يعين

 فقـد عينـه االٓن خـالص  فقـد عينـه االٓن خـالص  فقـد عينـه االٓن خـالص  فقـد عينـه االٓن خـالص ))))توقفوا عن ذكر موقفه يوم الريموك وفقده عينه يومذاكتوقفوا عن ذكر موقفه يوم الريموك وفقده عينه يومذاكتوقفوا عن ذكر موقفه يوم الريموك وفقده عينه يومذاكتوقفوا عن ذكر موقفه يوم الريموك وفقده عينه يومذاك((((
        ....يعود مرة ٔاخرى، صرب عىل ذ�يعود مرة ٔاخرى، صرب عىل ذ�يعود مرة ٔاخرى، صرب عىل ذ�يعود مرة ٔاخرى، صرب عىل ذ�

اته كفيفا بعد ذ� منقطًعا للعبادة ٔاكرث من سـبع عرشة سـنة حىت تـويف اته كفيفا بعد ذ� منقطًعا للعبادة ٔاكرث من سـبع عرشة سـنة حىت تـويف اته كفيفا بعد ذ� منقطًعا للعبادة ٔاكرث من سـبع عرشة سـنة حىت تـويف اته كفيفا بعد ذ� منقطًعا للعبادة ٔاكرث من سـبع عرشة سـنة حىت تـويف وقوقوقوقىضىضىضىض حي حي حي حي((((
 وميـوت  وميـوت  وميـوت  وميـوت ٨٨٨٨ ٔاسمل عام الفتح ســنة  ٔاسمل عام الفتح ســنة  ٔاسمل عام الفتح ســنة  ٔاسمل عام الفتح ســنة ))))����هـ يف خالفة سـيدi ع¾ن بن عفان هـ يف خالفة سـيدi ع¾ن بن عفان هـ يف خالفة سـيدi ع¾ن بن عفان هـ يف خالفة سـيدi ع¾ن بن عفان ٣١٣١٣١٣١عام عام عام عام 
 يرتد  يرتد  يرتد  يرتد ، ، ، ، اااا خائف خائف خائف خائفدخل إالسالمدخل إالسالمدخل إالسالمدخل إالسالم     ٔانه ٔانه ٔانه ٔانه سـنة، لو  سـنة، لو  سـنة، لو  سـنة، لو ٢٣٢٣٢٣٢٣هـ، يبقى uٔنه عاهـ، يبقى uٔنه عاهـ، يبقى uٔنه عاهـ، يبقى uٔنه عاشششش يف إالسالم  يف إالسالم  يف إالسالم  يف إالسالم ٣١٣١٣١٣١

    لكنـهلكنـهلكنـهلكنـه، ، ، ، ����اة الرسول اة الرسول اة الرسول اة الرسول  ٔاليس هناك ٔاiس ارتدوا بعد وف ٔاليس هناك ٔاiس ارتدوا بعد وف ٔاليس هناك ٔاiس ارتدوا بعد وف ٔاليس هناك ٔاiس ارتدوا بعد وف����مبارشة بعد وفاة الرسولمبارشة بعد وفاة الرسولمبارشة بعد وفاة الرسولمبارشة بعد وفاة الرسول
مل يرتد، اسـمتر وظل يف خالفة ٔايب بكر وخالفة معر وحىت مات يف خالفة عـ¾ن مل يرتد، اسـمتر وظل يف خالفة ٔايب بكر وخالفة معر وحىت مات يف خالفة عـ¾ن مل يرتد، اسـمتر وظل يف خالفة ٔايب بكر وخالفة معر وحىت مات يف خالفة عـ¾ن مل يرتد، اسـمتر وظل يف خالفة ٔايب بكر وخالفة معر وحىت مات يف خالفة عـ¾ن 

���� . . . .        

هذا ٔاول تشويه يف ٔايب سفيان ال يوجد ٔاكرث مـن ذ�، ٔاسـمل خوفًـا مـن الـسـيف هذا ٔاول تشويه يف ٔايب سفيان ال يوجد ٔاكرث مـن ذ�، ٔاسـمل خوفًـا مـن الـسـيف هذا ٔاول تشويه يف ٔايب سفيان ال يوجد ٔاكرث مـن ذ�، ٔاسـمل خوفًـا مـن الـسـيف هذا ٔاول تشويه يف ٔايب سفيان ال يوجد ٔاكرث مـن ذ�، ٔاسـمل خوفًـا مـن الـسـيف 
        . . . .  والرد عىل هذه الشـهبة والرد عىل هذه الشـهبة والرد عىل هذه الشـهبة والرد عىل هذه الشـهبةططططفقفقفقفق

        ::::���� ع¾ن بن عفان  ع¾ن بن عفان  ع¾ن بن عفان  ع¾ن بن عفان ----٢٢٢٢

iاالهتامات اليت وجت لسـيدiاالهتامات اليت وجت لسـيدiاالهتامات اليت وجت لسـيدiررررمحمود شاكمحمود شاكمحمود شاكمحمود شاكيخ يخ يخ يخ  ورد الشـ  ورد الشـ  ورد الشـ  ورد الشـ ع¾ن بن عفان ع¾ن بن عفان ع¾ن بن عفان ع¾ن بن عفان     االهتامات اليت وجت لسـيد    ����::::        

         فيه فيه فيه فيه؟؟؟؟     قيل قيل قيل قيلما التشويه ا½يما التشويه ا½يما التشويه ا½يما التشويه ا½ي: : : :  قلنا ٕانه من بين ٔامية، قالوا قلنا ٕانه من بين ٔامية، قالوا قلنا ٕانه من بين ٔامية، قالوا قلنا ٕانه من بين ٔامية، قالوا����ع¾ن بن عفان ع¾ن بن عفان ع¾ن بن عفان ع¾ن بن عفان 

، طبًعــا طريقــة غــري ٔامينــة، ، طبًعــا طريقــة غــري ٔامينــة، ، طبًعــا طريقــة غــري ٔامينــة، ، طبًعــا طريقــة غــري ٔامينــة، ))))وصــل ٕاىل اخلالفــة بطريقــة غــري ٔامينــةوصــل ٕاىل اخلالفــة بطريقــة غــري ٔامينــةوصــل ٕاىل اخلالفــة بطريقــة غــري ٔامينــةوصــل ٕاىل اخلالفــة بطريقــة غــري ٔامينــة((((::::االهتــام أالولاالهتــام أالولاالهتــام أالولاالهتــام أالول
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اخلالفـة بعـدي ثالثـون، يعـين الرسـول اخلالفـة بعـدي ثالثـون، يعـين الرسـول اخلالفـة بعـدي ثالثـون، يعـين الرسـول اخلالفـة بعـدي ثالثـون، يعـين الرسـول : : : :  يقـول يقـول يقـول يقـول----عليـه الـصالة والـسالمعليـه الـصالة والـسالمعليـه الـصالة والـسالمعليـه الـصالة والـسالم----والرسول والرسول والرسول والرسول 
ٔالن سـيدi ع¾ن من ٔالن سـيدi ع¾ن من ٔالن سـيدi ع¾ن من ٔالن سـيدi ع¾ن من مضمضمضمضن الثالثني سـنة الـيت اكنـت ن الثالثني سـنة الـيت اكنـت ن الثالثني سـنة الـيت اكنـت ن الثالثني سـنة الـيت اكنـت  خليفة يف حديثه،  خليفة يف حديثه،  خليفة يف حديثه،  خليفة يف حديثه، ههههيعرتف ٕانيعرتف ٕانيعرتف ٕانيعرتف ٕان

        ٔانه وصل بطريقة غري ٔامينة، كيفٔانه وصل بطريقة غري ٔامينة، كيفٔانه وصل بطريقة غري ٔامينة، كيفٔانه وصل بطريقة غري ٔامينة، كيف؟؟؟؟    : : : :  فقالوا فقالوا فقالوا فقالوا----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----بعد الرسول بعد الرسول بعد الرسول بعد الرسول 

ٔان عبد هللا بـن عـوف تـآمر معـه عـىل ذ� يف سـبيل ٕابعـاد ســيدi عـيل ٔان عبد هللا بـن عـوف تـآمر معـه عـىل ذ� يف سـبيل ٕابعـاد ســيدi عـيل ٔان عبد هللا بـن عـوف تـآمر معـه عـىل ذ� يف سـبيل ٕابعـاد ســيدi عـيل ٔان عبد هللا بـن عـوف تـآمر معـه عـىل ذ� يف سـبيل ٕابعـاد ســيدi عـيل : (: (: (: (قالواقالواقالواقالوا
����،،،،((((            

، فأعطـامه ، فأعطـامه ، فأعطـامه ، فأعطـامه ميـةميـةميـةميـةواهتموا ع¾ن كذ� ٔانه قد قرب ٔاهل بيته من بـين أ واهتموا ع¾ن كذ� ٔانه قد قرب ٔاهل بيته من بـين أ واهتموا ع¾ن كذ� ٔانه قد قرب ٔاهل بيته من بـين أ واهتموا ع¾ن كذ� ٔانه قد قرب ٔاهل بيته من بـين أ  ( ( ( (::::االهتام الثااالهتام الثااالهتام الثااالهتام الثاينينينين
        ). ). ). ). الوال�ت وقالوال�ت وقالوال�ت وقالوال�ت وق����مه املناصب وترك هلم أالمر يترصفون به كام يشاءونمه املناصب وترك هلم أالمر يترصفون به كام يشاءونمه املناصب وترك هلم أالمر يترصفون به كام يشاءونمه املناصب وترك هلم أالمر يترصفون به كام يشاءون

طبًعا هذه مسأ� خطـرية جـًدا، حنـن فعـًال ٕاىل وقـت قريـب، نـسمع هـذا الـطبًعا هذه مسأ� خطـرية جـًدا، حنـن فعـًال ٕاىل وقـت قريـب، نـسمع هـذا الـطبًعا هذه مسأ� خطـرية جـًدا، حنـن فعـًال ٕاىل وقـت قريـب، نـسمع هـذا الـطبًعا هذه مسأ� خطـرية جـًدا، حنـن فعـًال ٕاىل وقـت قريـب، نـسمع هـذا الـ����م م م م 
    يليليليل ٔاقاربه، يعيهنم،  ٔاقاربه، يعيهنم،  ٔاقاربه، يعيهنم،  ٔاقاربه، يعيهنم، جيجيجيجياملهم، يعملوا أالخطاء ويرتاملهم، يعملوا أالخطاء ويرتاملهم، يعملوا أالخطاء ويرتاملهم، يعملوا أالخطاء ويرتككككهم، هم، هم، هم، اااا اكن يو  اكن يو  اكن يو  اكن يو ٔانهٔانهٔانهٔانهسـيدi ع¾ن ٔاخطأ سـيدi ع¾ن ٔاخطأ سـيدi ع¾ن ٔاخطأ سـيدi ع¾ن ٔاخطأ 

        ::::ههههشـهبشـهبشـهبشـهبٔال ٔال ٔال ٔال     عىل هذهعىل هذهعىل هذهعىل هذهالشـيخ محمود شاكر الشـيخ محمود شاكر الشـيخ محمود شاكر الشـيخ محمود شاكر رد رد رد رد 

اء اء اء اء ))))كثريا من الصحابة االٔكفاءكثريا من الصحابة االٔكفاءكثريا من الصحابة االٔكفاءكثريا من الصحابة االٔكفاء    ٕانٕانٕانٕان(((( ّّ اء، ٔاكفاء مجع كفء، وأكفاء، ٔاكفاء مجع كفء، وأكفاء، ٔاكفاء مجع كفء، وأكفاء، ٔاكفاء مجع كفء، وأكفّّ ّّ  وقل ٔاكفاء وال تقل ٔاكف وقل ٔاكفاء وال تقل ٔاكف وقل ٔاكفاء وال تقل ٔاكف وقل ٔاكفاء وال تقل ٔاكفّّ
        . . . . مجع كفيفمجع كفيفمجع كفيفمجع كفيف

كثــريا مــن الــصحابة االٔكفــاء اكنــوا يرفــضون العمــل والــوال�ت، وال يــسـتطيع كثــريا مــن الــصحابة االٔكفــاء اكنــوا يرفــضون العمــل والــوال�ت، وال يــسـتطيع كثــريا مــن الــصحابة االٔكفــاء اكنــوا يرفــضون العمــل والــوال�ت، وال يــسـتطيع كثــريا مــن الــصحابة االٔكفــاء اكنــوا يرفــضون العمــل والــوال�ت، وال يــسـتطيع     ٕانٕانٕانٕان((((
السلطان ٔان السلطان ٔان السلطان ٔان السلطان ٔان جيجيجيجيربمه عىل ذ�، واكن سـيدi ع¾ن مـضطًرا الختيـار االٔكفـاء، وقـد ربمه عىل ذ�، واكن سـيدi ع¾ن مـضطًرا الختيـار االٔكفـاء، وقـد ربمه عىل ذ�، واكن سـيدi ع¾ن مـضطًرا الختيـار االٔكفـاء، وقـد ربمه عىل ذ�، واكن سـيدi ع¾ن مـضطًرا الختيـار االٔكفـاء، وقـد 

ررررغغغغبون يف أالمر، ومه من قريبون يف أالمر، ومه من قريبون يف أالمر، ومه من قريبون يف أالمر، ومه من قريشششش وقبل ذ� من املسلمني مـن  وقبل ذ� من املسلمني مـن  وقبل ذ� من املسلمني مـن  وقبل ذ� من املسلمني مـن تقدم بعض ٔاقر4ئه يتقدم بعض ٔاقر4ئه يتقدم بعض ٔاقر4ئه يتقدم بعض ٔاقر4ئه ي
ما اكن D ٔان مينعهم عهنا، ولكن ٕاذا الحـظ علـهيم شـيئًا ما اكن D ٔان مينعهم عهنا، ولكن ٕاذا الحـظ علـهيم شـيئًا ما اكن D ٔان مينعهم عهنا، ولكن ٕاذا الحـظ علـهيم شـيئًا ما اكن D ٔان مينعهم عهنا، ولكن ٕاذا الحـظ علـهيم شـيئًا  و  و  و  و ، ، ، ، ����حصابة رسول هللا حصابة رسول هللا حصابة رسول هللا حصابة رسول هللا 

�م ٔاعادمه للواليـة، واكن م ٔاعادمه للواليـة، واكن م ٔاعادمه للواليـة، واكن م ٔاعادمه للواليـة، واكن ....عزهلم ؤادهبم وعزهلم ؤادهبم وعزهلم ؤادهبم وعزهلم ؤادهبم ومكمكمكمك عزل مهنم عزل مهنم عزل مهنم عزل مهنم���ومل يهتم حىت ٕاذا ثبت D صالومل يهتم حىت ٕاذا ثبت D صالومل يهتم حىت ٕاذا ثبت D صالومل يهتم حىت ٕاذا ثبت D صال
        ....))))دورمه يف الفتح واجلهاد ونرش إالسالمدورمه يف الفتح واجلهاد ونرش إالسالمدورمه يف الفتح واجلهاد ونرش إالسالمدورمه يف الفتح واجلهاد ونرش إالسالم

 عـىل املـسلمني  عـىل املـسلمني  عـىل املـسلمني  عـىل املـسلمني ضضضض يعر  يعر  يعر  يعر ����ع¾ن ع¾ن ع¾ن ع¾ن : : : : اكر هنا ينفي هذه ااكر هنا ينفي هذه ااكر هنا ينفي هذه ااكر هنا ينفي هذه اللللهتمة ويقولهتمة ويقولهتمة ويقولهتمة ويقول الشـيخ محمود ش الشـيخ محمود ش الشـيخ محمود ش الشـيخ محمود ش
 مـن مـسأ� إالمـارة  مـن مـسأ� إالمـارة  مـن مـسأ� إالمـارة  مـن مـسأ� إالمـارة خـائفونخـائفونخـائفونخـائفون فميتنع ٔاكرثمه،  فميتنع ٔاكرثمه،  فميتنع ٔاكرثمه،  فميتنع ٔاكرثمه، ههههاالٔكفاء ٔان يواالٔكفاء ٔان يواالٔكفاء ٔان يواالٔكفاء ٔان يوللللهيم الهيم الهيم الهيم اليشيشيشيشء ا½ي حيسـنونء ا½ي حيسـنونء ا½ي حيسـنونء ا½ي حيسـنون

 ٔامانــة، تعــاىل امعــل وزيــر للزراعــة، وزيــر لكــذا، ٕاذا اكن هــو لــيس كــفء  ٔامانــة، تعــاىل امعــل وزيــر للزراعــة، وزيــر لكــذا، ٕاذا اكن هــو لــيس كــفء  ٔامانــة، تعــاىل امعــل وزيــر للزراعــة، وزيــر لكــذا، ٕاذا اكن هــو لــيس كــفء  ٔامانــة، تعــاىل امعــل وزيــر للزراعــة، وزيــر لكــذا، ٕاذا اكن هــو لــيس كــفء ااااوٕاهنــوٕاهنــوٕاهنــوٕاهنــ
لـصحابة يعتـذر، ال لـصحابة يعتـذر، ال لـصحابة يعتـذر، ال لـصحابة يعتـذر، ال ويسـتطيع ٔان يقوم بعبء هذه أالمانة، يعتذر، فاكن كثري من اويسـتطيع ٔان يقوم بعبء هذه أالمانة، يعتذر، فاكن كثري من اويسـتطيع ٔان يقوم بعبء هذه أالمانة، يعتذر، فاكن كثري من اويسـتطيع ٔان يقوم بعبء هذه أالمانة، يعتذر، فاكن كثري من ا
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يقبلون هذا اليقبلون هذا اليقبلون هذا اليقبلون هذا اليشيشيشيشء، ماذا يفعل سـيدi ع¾ن، فتقدم بعض ٔاقاربه مـن بـين ٔاميـة مه ء، ماذا يفعل سـيدi ع¾ن، فتقدم بعض ٔاقاربه مـن بـين ٔاميـة مه ء، ماذا يفعل سـيدi ع¾ن، فتقدم بعض ٔاقاربه مـن بـين ٔاميـة مه ء، ماذا يفعل سـيدi ع¾ن، فتقدم بعض ٔاقاربه مـن بـين ٔاميـة مه 
ٔاكفاء وحيسـنون هذا أالمر، فاختارمه، ٕاذن هنا ال يوجد حما4ة، ٕاذا ثبت عن واحد ٔاكفاء وحيسـنون هذا أالمر، فاختارمه، ٕاذن هنا ال يوجد حما4ة، ٕاذا ثبت عن واحد ٔاكفاء وحيسـنون هذا أالمر، فاختارمه، ٕاذن هنا ال يوجد حما4ة، ٕاذا ثبت عن واحد ٔاكفاء وحيسـنون هذا أالمر، فاختارمه، ٕاذن هنا ال يوجد حما4ة، ٕاذا ثبت عن واحد 

 شـهبة ٔاو ندفع هذه  شـهبة ٔاو ندفع هذه  شـهبة ٔاو ندفع هذه  شـهبة ٔاو ندفع هذه فهذهفهذهفهذهفهذه يعزD،  يعزD،  يعزD،  يعزD، ����فهيم ٔانه مل يكن كفئا ؤانه اكن فاسدا اكن ع¾ن فهيم ٔانه مل يكن كفئا ؤانه اكن فاسدا اكن ع¾ن فهيم ٔانه مل يكن كفئا ؤانه اكن فاسدا اكن ع¾ن فهيم ٔانه مل يكن كفئا ؤانه اكن فاسدا اكن ع¾ن 
        . . . . ����ن بن عفان ن بن عفان ن بن عفان ن بن عفان الفرية عن ع¾الفرية عن ع¾الفرية عن ع¾الفرية عن ع¾

 فضÏ يف ٔاحاديث كثرية  فضÏ يف ٔاحاديث كثرية  فضÏ يف ٔاحاديث كثرية  فضÏ يف ٔاحاديث كثرية ����وعندما تطالع فضائل سـيدi ع¾ن اليت ذكرها الرسول وعندما تطالع فضائل سـيدi ع¾ن اليت ذكرها الرسول وعندما تطالع فضائل سـيدi ع¾ن اليت ذكرها الرسول وعندما تطالع فضائل سـيدi ع¾ن اليت ذكرها الرسول 
» » » » ما ما ما ما رضرضرضرض ع¾ن ما صنع بعد اليوم ع¾ن ما صنع بعد اليوم ع¾ن ما صنع بعد اليوم ع¾ن ما صنع بعد اليوم««««: : : :  يقول يقول يقول يقول����تتعجب من مثل هذه الشـهبة، النتتعجب من مثل هذه الشـهبة، النتتعجب من مثل هذه الشـهبة، النتتعجب من مثل هذه الشـهبة، النيبيبيبيب    

ع¾ن يف ع¾ن يف ع¾ن يف ع¾ن يف « « « « يقول يقول يقول يقول . . . .  من ابنتيه ويقول لو اكن عندi  من ابنتيه ويقول لو اكن عندi  من ابنتيه ويقول لو اكن عندi  من ابنتيه ويقول لو اكن عندi !!!!لثة لزوجناهالثة لزوجناهالثة لزوجناهالثة لزوجناها����يزوجه الرسول يزوجه الرسول يزوجه الرسول يزوجه الرسول 
ٔاال اســـتٔاال اســـتٔاال اســـتٔاال اســـتححححي مــن رجــل تــسـتي مــن رجــل تــسـتي مــن رجــل تــسـتي مــن رجــل تــسـتححححي منــه ي منــه ي منــه ي منــه ««««، ، ، ، ثــرية جــداثــرية جــداثــرية جــداثــرية جــدا ك  ك  ك  ك هكــذا فــضائل عــ¾نهكــذا فــضائل عــ¾نهكــذا فــضائل عــ¾نهكــذا فــضائل عــ¾ن» » » » اجلنــةاجلنــةاجلنــةاجلنــة

 يسـت يسـت يسـت يسـتححححي من ع¾ن، فأنت ملا تنظر لفـضائل ســيدi عـ¾ن، ي من ع¾ن، فأنت ملا تنظر لفـضائل ســيدi عـ¾ن، ي من ع¾ن، فأنت ملا تنظر لفـضائل ســيدi عـ¾ن، ي من ع¾ن، فأنت ملا تنظر لفـضائل ســيدi عـ¾ن، ����الرسول الرسول الرسول الرسول » » » » املالاملالاملالاملالئئئئكةكةكةكة
 ٕاذن هنا الشـيخ محمود شاكر يدفع عن ع¾ن  ٕاذن هنا الشـيخ محمود شاكر يدفع عن ع¾ن  ٕاذن هنا الشـيخ محمود شاكر يدفع عن ع¾ن  ٕاذن هنا الشـيخ محمود شاكر يدفع عن ع¾ن  ما نسب ٕاليه من افرتاءات، ما نسب ٕاليه من افرتاءات، ما نسب ٕاليه من افرتاءات، ما نسب ٕاليه من افرتاءات،تستبعد،تستبعد،تستبعد،تستبعد،

        . . . . بن عفان هذه الفريةبن عفان هذه الفريةبن عفان هذه الفريةبن عفان هذه الفرية

        . . . .  معاوية بن ٔايب سفيان معاوية بن ٔايب سفيان معاوية بن ٔايب سفيان معاوية بن ٔايب سفيان----٣٣٣٣

        ....���� ٔايب سفيان ٔايب سفيان ٔايب سفيان ٔايب سفيانعاوية بنعاوية بنعاوية بنعاوية بنململململ      اليت و  اليت و  اليت و  اليت و����تتتتتتتتاالهتامااالهتامااالهتامااالهتاما

بـن ٔايب بـن ٔايب بـن ٔايب بـن ٔايب      معاويـة معاويـة معاويـة معاويـةاهتمـوا ســيدiاهتمـوا ســيدiاهتمـوا ســيدiاهتمـوا ســيدi::::����عاوية بـن ٔايب سـفيانعاوية بـن ٔايب سـفيانعاوية بـن ٔايب سـفيانعاوية بـن ٔايب سـفيانململململ     اليت وجه اليت وجه اليت وجه اليت وجه:::: االهتام أالول االهتام أالول االهتام أالول االهتام أالول
     ٔانـه ٔانـه ٔانـه ٔانـه قـالوا  قـالوا  قـالوا  قـالوا ؟؟؟؟ ٔانه صاحب ٔاطامع ٔانه صاحب ٔاطامع ٔانه صاحب ٔاطامع ٔانه صاحب ٔاطامعرفرفرفرفمتمتمتمتكيف عكيف عكيف عكيف عٔانه صاحب ٔاطامع سـياسـية،ٔانه صاحب ٔاطامع سـياسـية،ٔانه صاحب ٔاطامع سـياسـية،ٔانه صاحب ٔاطامع سـياسـية،....����سفيانسفيانسفيانسفيان

 ذريعة ل ذريعة ل ذريعة ل ذريعة ليكيكيكيك يأخذ اخلالفة من سـيدi  يأخذ اخلالفة من سـيدi  يأخذ اخلالفة من سـيدi  يأخذ اخلالفة من سـيدi     ممممممممن قتلوهن قتلوهن قتلوهن قتلوه����ٔاخذ مسأ� أالخذ بثأر دم ع¾ن ٔاخذ مسأ� أالخذ بثأر دم ع¾ن ٔاخذ مسأ� أالخذ بثأر دم ع¾ن ٔاخذ مسأ� أالخذ بثأر دم ع¾ن 
     احلق ويأخذ احلق  احلق ويأخذ احلق  احلق ويأخذ احلق  احلق ويأخذ احلق ممممممممـن قتلـوا عـ¾ن،ـن قتلـوا عـ¾ن،ـن قتلـوا عـ¾ن،ـن قتلـوا عـ¾ن،وووونه يرجنه يرجنه يرجنه يرجأ أ أ أ سأ� سأ� سأ� سأ�  مل يكن هدفه ٔابًدا م  مل يكن هدفه ٔابًدا م  مل يكن هدفه ٔابًدا م  مل يكن هدفه ٔابًدا م ههههعيل، لكنعيل، لكنعيل، لكنعيل، لكن
وهـذا وهـذا وهـذا وهـذا . . . . ، هذا ، هذا ، هذا ، هذا 				²م، صـاحب ٔاطـامع سـياســية²م، صـاحب ٔاطـامع سـياســية²م، صـاحب ٔاطـامع سـياســية²م، صـاحب ٔاطـامع سـياســيةذريعة لذريعة لذريعة لذريعة ليكيكيكيك يأخذ اخلالفة يأخذ اخلالفة يأخذ اخلالفة يأخذ اخلالفة    لكن اكنلكن اكنلكن اكنلكن اكن

 ذ� ٔالن قصده كـذا،  ذ� ٔالن قصده كـذا،  ذ� ٔالن قصده كـذا،  ذ� ٔالن قصده كـذا، فعلفعلفعلفعل    ٔانهٔانهٔانهٔانهٔاحد ٔان يقول ٔاحد ٔان يقول ٔاحد ٔان يقول ٔاحد ٔان يقول يسـتطيع يسـتطيع يسـتطيع يسـتطيع أالمر طبًعا رجام 4لغيب، ال أالمر طبًعا رجام 4لغيب، ال أالمر طبًعا رجام 4لغيب، ال أالمر طبًعا رجام 4لغيب، ال 
نولك أالمر نولك أالمر نولك أالمر نولك أالمر         ،،،،فبالتافبالتافبالتافبالتايليليليل ل ل ل ليكيكيكيك ترد هذه الشـهبة ترد هذه الشـهبة ترد هذه الشـهبة ترد هذه الشـهبة.  .  .  .  - - - - سـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىل---- هللا  هللا  هللا  هللا فال يعمل الغيب ٕاالفال يعمل الغيب ٕاالفال يعمل الغيب ٕاالفال يعمل الغيب ٕاال

ََ    ﴿﴿﴿﴿    : : : : 3 عز وجل3 عز وجل3 عز وجل3 عز وجل ُعُرونُعُرونُعُرونُعُروَنَ ْْ ا يا يا يا يََََـشـشـشـْشْ ََ مممَمَ ََ ُ وُ وُ وُ َوَ (( ا ا ا ا*(*(*(*( الالالال((
++ ++
ََ ا ا ا ا بببَبَ ْْ يييْيْ ََ ِِ الغ الغ الغ الغََ ضضضِضِ ْْ رررْرْ -- االاالاالاال-- ََ ِِ و و و َوَ اتاتاتاِتِ ََ وووَوَ ََ مممَمَ )) ِِ الس الس الس الس(( ن يفن يفن يفن ِيفِ ََ ُ مُ مُ مُ َمَ ََ ملململَملَ ْْ (( ي ي ي يََََعععْعْ قُل القُل القُل القُل ال((

ثُونثُونثُونثُونََََ     ََ عععَعَ ْْ ََ يُب يُب يُب يُْبْ نننَنَ )) ))���� --         . . . .     ]]]]٦٥٦٥٦٥٦٥: : : : اااالمنلمنلمنلمنلللل    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    اااا--



        ������ �	
�� ���� ������� ����������� ����� ��� 
���          
 

������� ������ ��

قالوا ٔانه قتل احلـسن بـن عـيل، قالوا ٔانه قتل احلـسن بـن عـيل، قالوا ٔانه قتل احلـسن بـن عـيل، قالوا ٔانه قتل احلـسن بـن عـيل، ::::����عاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانململململ    اليت وجهاليت وجهاليت وجهاليت وجه: : : :  الثا الثا الثا الثاينينينيناالهتام االهتام االهتام االهتام 
وقيـل وقيـل وقيـل وقيـل : : : :  الـسـيوطي يقـول الـسـيوطي يقـول الـسـيوطي يقـول الـسـيوطي يقـول و و و و،،،، هــ هــ هــ هــ٥٠٥٠٥٠٥٠ من قبل مات سـنة  من قبل مات سـنة  من قبل مات سـنة  من قبل مات سـنة  كام قلنا كام قلنا كام قلنا كام قلنان احلسنن احلسنن احلسنن احلسنأ أ أ أ الحظ الحظ الحظ الحظ 

هـ، يعين ٔانه عاهـ، يعين ٔانه عاهـ، يعين ٔانه عاهـ، يعين ٔانه عاشششش يف خالفـة معاويـة  يف خالفـة معاويـة  يف خالفـة معاويـة  يف خالفـة معاويـة ٥٠٥٠٥٠٥٠ يف سـنة  يف سـنة  يف سـنة  يف سـنة فلنقلفلنقلفلنقلفلنقلهـ، يعين هـ، يعين هـ، يعين هـ، يعين ٥١٥١٥١٥١هـ وقيل هـ وقيل هـ وقيل هـ وقيل ٤٩٤٩٤٩٤٩
 تنــازل عــن  تنــازل عــن  تنــازل عــن  تنــازل عــن  ٔان احلــسن ٔان احلــسن ٔان احلــسن ٔان احلــسنٔانٔانٔانٔانمتمتمتمت تعرفــون تعرفــون تعرفــون تعرفــونن ســفيان عــرش ســـنوات ٔاو تــسع ســـنوات،ن ســفيان عــرش ســـنوات ٔاو تــسع ســـنوات،ن ســفيان عــرش ســـنوات ٔاو تــسع ســـنوات،ن ســفيان عــرش ســـنوات ٔاو تــسع ســـنوات،بــبــبــبــ

، وقيـل قتـل ، وقيـل قتـل ، وقيـل قتـل ، وقيـل قتـل ؟؟؟؟اخلالفة وعااخلالفة وعااخلالفة وعااخلالفة وعاشششش تـسع ســنوات واحـد مـن الرعيـة، لكـن كيـف قتـل تـسع ســنوات واحـد مـن الرعيـة، لكـن كيـف قتـل تـسع ســنوات واحـد مـن الرعيـة، لكـن كيـف قتـل تـسع ســنوات واحـد مـن الرعيـة، لكـن كيـف قتـل
 صرب عليه تسع  صرب عليه تسع  صرب عليه تسع  صرب عليه تسع ملاذاملاذاملاذاملاذا معاوية،  معاوية،  معاوية،  معاوية، من املؤكد ٔانهمن املؤكد ٔانهمن املؤكد ٔانهمن املؤكد ٔانه: : : : نننني قتÏي قتÏي قتÏي قتÏ؟؟؟؟ يقولو يقولو يقولو يقولومسموما، قيل، من ا½مسموما، قيل، من ا½مسموما، قيل، من ا½مسموما، قيل، من ا½

 تسع  تسع  تسع  تسع  كونه يرتكه كونه يرتكه كونه يرتكه كونه يرتكه لكن لكن لكن لكن،،،،بعد ما تنازل عن اخلالفةبعد ما تنازل عن اخلالفةبعد ما تنازل عن اخلالفةبعد ما تنازل عن اخلالفةلو اكن يريد قتÏ اكن قتÏ لو اكن يريد قتÏ اكن قتÏ لو اكن يريد قتÏ اكن قتÏ لو اكن يريد قتÏ اكن قتÏ سـنوات، سـنوات، سـنوات، سـنوات، 
مث يهتمونه ٔانه هو ا½ي قتل احلسن بن عيل 4لسم ا½ي مث يهتمونه ٔانه هو ا½ي قتل احلسن بن عيل 4لسم ا½ي مث يهتمونه ٔانه هو ا½ي قتل احلسن بن عيل 4لسم ا½ي مث يهتمونه ٔانه هو ا½ي قتل احلسن بن عيل 4لسم ا½ي ((((سـنوات وعرش سـنوات سـنوات وعرش سـنوات سـنوات وعرش سـنوات سـنوات وعرش سـنوات 

 اكن معاويـة  اكن معاويـة  اكن معاويـة  اكن معاويـة دس D عن طريق زوجه جعدة بنت أالشعث بن قيس الكندي، وقددس D عن طريق زوجه جعدة بنت أالشعث بن قيس الكندي، وقددس D عن طريق زوجه جعدة بنت أالشعث بن قيس الكندي، وقددس D عن طريق زوجه جعدة بنت أالشعث بن قيس الكندي، وقد
دس ٕادس ٕادس ٕادس ٕاللللهيا ٔالن معاوية هيا ٔالن معاوية هيا ٔالن معاوية هيا ٔالن معاوية لكلكلكلكم زوجة احلسن واتفق معها ٕان ضعي لزوجك سـام اقتليـه، م زوجة احلسن واتفق معها ٕان ضعي لزوجك سـام اقتليـه، م زوجة احلسن واتفق معها ٕان ضعي لزوجك سـام اقتليـه، م زوجة احلسن واتفق معها ٕان ضعي لزوجك سـام اقتليـه، 
مث قال لها ٕانك ٕان احتلت يف قتل احلسن ومث قال لها ٕانك ٕان احتلت يف قتل احلسن ومث قال لها ٕانك ٕان احتلت يف قتل احلسن ومث قال لها ٕانك ٕان احتلت يف قتل احلسن و����ت ٕاليك مبائة ٔالف درمه، وزوجتك ت ٕاليك مبائة ٔالف درمه، وزوجتك ت ٕاليك مبائة ٔالف درمه، وزوجتك ت ٕاليك مبائة ٔالف درمه، وزوجتك 

 هذا املقابل يف هذه املسأ�، اقتيل احلسن 4لسم، وسأعطيك مائة ٔالف  هذا املقابل يف هذه املسأ�، اقتيل احلسن 4لسم، وسأعطيك مائة ٔالف  هذا املقابل يف هذه املسأ�، اقتيل احلسن 4لسم، وسأعطيك مائة ٔالف  هذا املقابل يف هذه املسأ�، اقتيل احلسن 4لسم، وسأعطيك مائة ٔالف ))))من يزيدمن يزيدمن يزيدمن يزيد
        . . . . ، طبًعا هذا ، طبًعا هذا ، طبًعا هذا ، طبًعا هذا لكلكلكلكه كذب ليس حصيًحاه كذب ليس حصيًحاه كذب ليس حصيًحاه كذب ليس حصيًحادرمه وسأزوجك من يزيد بن معاويةدرمه وسأزوجك من يزيد بن معاويةدرمه وسأزوجك من يزيد بن معاويةدرمه وسأزوجك من يزيد بن معاوية

        ::::يرد الشـيخ محمود شاكر عىل هذا االهتاميرد الشـيخ محمود شاكر عىل هذا االهتاميرد الشـيخ محمود شاكر عىل هذا االهتاميرد الشـيخ محمود شاكر عىل هذا االهتام

ا، حـىت ٕان املـصدر نفـسه يـضعفه فيقـول عـىل لـسان ففففويبدوا ضعويبدوا ضعويبدوا ضعويبدوا ضع(((( ا، حـىت ٕان املـصدر نفـسه يـضعفه فيقـول عـىل لـسان ً ا، حـىت ٕان املـصدر نفـسه يـضعفه فيقـول عـىل لـسان ً  االهتام وا االهتام وا االهتام وا االهتام واحضحضحضًحضا، حـىت ٕان املـصدر نفـسه يـضعفه فيقـول عـىل لـسان ً
لقد سقيت السم عدة مرات مفا سقيت مثل هذه، لقد لفظت طائفة لقد سقيت السم عدة مرات مفا سقيت مثل هذه، لقد لفظت طائفة لقد سقيت السم عدة مرات مفا سقيت مثل هذه، لقد لفظت طائفة لقد سقيت السم عدة مرات مفا سقيت مثل هذه، لقد لفظت طائفة ««««: : : : ����احلسن احلسن احلسن احلسن 

    ))))� ٔا� ٔا� ٔا� ٔا4444 مـن سـقاك مـن سـقاك مـن سـقاك مـن سـقاك؟؟؟؟: : : : من كبدي فـرٔايتين ٔاقلبـه بعـود يف يـدي، فقـال D احلـسنيمن كبدي فـرٔايتين ٔاقلبـه بعـود يف يـدي، فقـال D احلـسنيمن كبدي فـرٔايتين ٔاقلبـه بعـود يف يـدي، فقـال D احلـسنيمن كبدي فـرٔايتين ٔاقلبـه بعـود يف يـدي، فقـال D احلـسني
        . . . . هـهـهـهـ٥٠٥٠٥٠٥٠هـ، اكن ال يزال موجود مع احلسن سـنة هـ، اكن ال يزال موجود مع احلسن سـنة هـ، اكن ال يزال موجود مع احلسن سـنة هـ، اكن ال يزال موجود مع احلسن سـنة ٦١٦١٦١٦١احلسني مات احلسني مات احلسني مات احلسني مات 

وما تريد بذ�وما تريد بذ�وما تريد بذ�وما تريد بذ�؟؟؟؟ فٕان اكن ا½ي ٔاظنه فا3 حسيبه، وٕان اكن غريه مفا ٔاحـب  فٕان اكن ا½ي ٔاظنه فا3 حسيبه، وٕان اكن غريه مفا ٔاحـب  فٕان اكن ا½ي ٔاظنه فا3 حسيبه، وٕان اكن غريه مفا ٔاحـب  فٕان اكن ا½ي ٔاظنه فا3 حسيبه، وٕان اكن غريه مفا ٔاحـب : : : : قالقالقالقال((((
 ملا يقول ٕان اكن ا½ي  ملا يقول ٕان اكن ا½ي  ملا يقول ٕان اكن ا½ي  ملا يقول ٕان اكن ا½ي ) ) ) ) ٔان يؤخذ يب بريء، ويدل هذا عىل ٔان احلسن ظن ومل يهتمٔان يؤخذ يب بريء، ويدل هذا عىل ٔان احلسن ظن ومل يهتمٔان يؤخذ يب بريء، ويدل هذا عىل ٔان احلسن ظن ومل يهتمٔان يؤخذ يب بريء، ويدل هذا عىل ٔان احلسن ظن ومل يهتم

        . . . . ي يقصده ٔاكيد هو معاويةي يقصده ٔاكيد هو معاويةي يقصده ٔاكيد هو معاويةي يقصده ٔاكيد هو معاويةٔاظن، منٔاظن، منٔاظن، منٔاظن، من؟؟؟؟ ال نعرف، فهو يقوم يقول � ا½ ال نعرف، فهو يقوم يقول � ا½ ال نعرف، فهو يقوم يقول � ا½ ال نعرف، فهو يقوم يقول � ا½

ومن ظنه ليس هو بصاحب السلطان، فٕانه يؤخذ منه، والسلطان هو ا½ي يأخذ ومن ظنه ليس هو بصاحب السلطان، فٕانه يؤخذ منه، والسلطان هو ا½ي يأخذ ومن ظنه ليس هو بصاحب السلطان، فٕانه يؤخذ منه، والسلطان هو ا½ي يأخذ ومن ظنه ليس هو بصاحب السلطان، فٕانه يؤخذ منه، والسلطان هو ا½ي يأخذ ((((
ذ�، واخلليفة معاوية هو السلطان وإالمام ا½ي ذ�، واخلليفة معاوية هو السلطان وإالمام ا½ي ذ�، واخلليفة معاوية هو السلطان وإالمام ا½ي ذ�، واخلليفة معاوية هو السلطان وإالمام ا½ي جيجيجيجيب ٔان يقب ٔان يقب ٔان يقب ٔان يقميميميمي احلدود، ٔاما احلسني  احلدود، ٔاما احلسني  احلدود، ٔاما احلسني  احلدود، ٔاما احلسني 
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        ). ). ). ).  فال يسـتطيع ٔان يق فال يسـتطيع ٔان يق فال يسـتطيع ٔان يق فال يسـتطيع ٔان يقميميميمي احلد عىل إالمام احلد عىل إالمام احلد عىل إالمام احلد عىل إالمام����

ٔانه قتل أالشرت النخعي وقتـل ٔانه قتل أالشرت النخعي وقتـل ٔانه قتل أالشرت النخعي وقتـل ٔانه قتل أالشرت النخعي وقتـل  ( ( ( (::::����عاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانململململ    اليت وجهاليت وجهاليت وجهاليت وجه: : : : االهتام الثالثاالهتام الثالثاالهتام الثالثاالهتام الثالث
        . . . . ن هؤالء ٔانصار سـيدi عيلن هؤالء ٔانصار سـيدi عيلن هؤالء ٔانصار سـيدi عيلن هؤالء ٔانصار سـيدi عيلأ أ أ أ وقلنا وقلنا وقلنا وقلنا ) ) ) ) جحجحجحجحر بن عدي الكندير بن عدي الكندير بن عدي الكندير بن عدي الكندي

ٕان ٕان ٕان ٕان جحجحجحجحر بن عدي الكندي ٔاول من قتل صـربا ر بن عدي الكندي ٔاول من قتل صـربا ر بن عدي الكندي ٔاول من قتل صـربا ر بن عدي الكندي ٔاول من قتل صـربا ((((هذه القصة ٔايًضا نفس الهذه القصة ٔايًضا نفس الهذه القصة ٔايًضا نفس الهذه القصة ٔايًضا نفس ال����م يقول م يقول م يقول م يقول 
قتل صربا يعين ترك هكذا ميوت بال ٔالك وال رشب حىت ميوت، هذا قتل صربا يعين ترك هكذا ميوت بال ٔالك وال رشب حىت ميوت، هذا قتل صربا يعين ترك هكذا ميوت بال ٔالك وال رشب حىت ميوت، هذا قتل صربا يعين ترك هكذا ميوت بال ٔالك وال رشب حىت ميوت، هذا ) ) ) ) يف إالسالميف إالسالميف إالسالميف إالسالم

        . . . . يعين احلبسيعين احلبسيعين احلبسيعين احلبسمعمعمعمعىنىنىنىن    لكلكلكلكمة صربا، ٔاي قتل حبسا، الصرب مة صربا، ٔاي قتل حبسا، الصرب مة صربا، ٔاي قتل حبسا، الصرب مة صربا، ٔاي قتل حبسا، الصرب 

اهتم معاوية بقتل عبـد الـرمحن اهتم معاوية بقتل عبـد الـرمحن اهتم معاوية بقتل عبـد الـرمحن اهتم معاوية بقتل عبـد الـرمحن  ( ( ( (::::����عاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانململململ    اليت وجهاليت وجهاليت وجهاليت وجه: : : : االهتام  الرابعاالهتام  الرابعاالهتام  الرابعاالهتام  الرابع
أالشـرت النخعـي، أالشـرت النخعـي، أالشـرت النخعـي، أالشـرت النخعـي، جحجحجحجحـر بـن عـدي ـر بـن عـدي ـر بـن عـدي ـر بـن عـدي : : : :  اهتم بقتل ثالثـة اهتم بقتل ثالثـة اهتم بقتل ثالثـة اهتم بقتل ثالثـة ٕاذا معاوية ٕاذا معاوية ٕاذا معاوية ٕاذا معاوية) ) ) ) بن خا� بن الوليدبن خا� بن الوليدبن خا� بن الوليدبن خا� بن الوليد

        . . . . الكندي، وعبد الرمحن بن خا� بن الوليدالكندي، وعبد الرمحن بن خا� بن الوليدالكندي، وعبد الرمحن بن خا� بن الوليدالكندي، وعبد الرمحن بن خا� بن الوليد

ز�د بن ز�د بن ز�د بن ز�د بن     ))))عاء ز�د بن ٔابيهعاء ز�د بن ٔابيهعاء ز�د بن ٔابيهعاء ز�د بن ٔابيهاداداداد ( ( ( (::::����عاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانململململ    اليت وجهاليت وجهاليت وجهاليت وجه: : : : االهتام اخلامساالهتام اخلامساالهتام اخلامساالهتام اخلامس
    الالالال ملـاذا يقـ ملـاذا يقـ ملـاذا يقـ ملـاذا يقـلكـنلكـنلكـنلكـننه ٔاخو ســيدi معاويـة، نه ٔاخو ســيدi معاويـة، نه ٔاخو ســيدi معاويـة، نه ٔاخو ســيدi معاويـة، أ أ أ أ ز�د بن ٔايب سفيان املفروض ز�د بن ٔايب سفيان املفروض ز�د بن ٔايب سفيان املفروض ز�د بن ٔايب سفيان املفروض  هوهو  هوهو  هوهو  هوهو ٔابيهٔابيهٔابيهٔابيه

ن سـيدi معاوية شهد عىل ٔابيه ٔايب سفيان ٔانه ن سـيدi معاوية شهد عىل ٔابيه ٔايب سفيان ٔانه ن سـيدi معاوية شهد عىل ٔابيه ٔايب سفيان ٔانه ن سـيدi معاوية شهد عىل ٔابيه ٔايب سفيان ٔانه أ أ أ أ ز�د بن ٔابيهز�د بن ٔابيهز�د بن ٔابيهز�د بن ٔابيه؟؟؟؟ هنا قصة تثبت زورا  هنا قصة تثبت زورا  هنا قصة تثبت زورا  هنا قصة تثبت زورا 
        ....زi، ؤاىت بز�د هذا، زi، ؤاىت بز�د هذا، زi، ؤاىت بز�د هذا، زi، ؤاىت بز�د هذا، 

ه يف كبــار ه يف كبــار ه يف كبــار ه يف كبــار اهتــم بطعنــاهتــم بطعنــاهتــم بطعنــاهتــم بطعنــ ( ( ( (::::����عاويــة بــن ٔايب ســفيانعاويــة بــن ٔايب ســفيانعاويــة بــن ٔايب ســفيانعاويــة بــن ٔايب ســفيانململململ    الــيت وجــهالــيت وجــهالــيت وجــهالــيت وجــه: : : : االهتــام  الــسادساالهتــام  الــسادساالهتــام  الــسادساالهتــام  الــسادس
            ....����اهتموه ٕانه طعن يف ٔايب بكر ومعر وعيل اهتموه ٕانه طعن يف ٔايب بكر ومعر وعيل اهتموه ٕانه طعن يف ٔايب بكر ومعر وعيل اهتموه ٕانه طعن يف ٔايب بكر ومعر وعيل     ))))الصحابة،الصحابة،الصحابة،الصحابة،

كتابته ٕاىل قيس بن سعد بن كتابته ٕاىل قيس بن سعد بن كتابته ٕاىل قيس بن سعد بن كتابته ٕاىل قيس بن سعد بن  ( ( ( (::::����عاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانململململ    اليت وجهاليت وجهاليت وجهاليت وجه: : : : االهتام  السابعاالهتام  السابعاالهتام  السابعاالهتام  السابع
، ، ، ، ����ٔايًضا قصة قيس بن سعد بن عبادة، ٔاحد حصابة الرسول ٔايًضا قصة قيس بن سعد بن عبادة، ٔاحد حصابة الرسول ٔايًضا قصة قيس بن سعد بن عبادة، ٔاحد حصابة الرسول ٔايًضا قصة قيس بن سعد بن عبادة، ٔاحد حصابة الرسول ) ) ) ) عبادة ٕانك هيوديعبادة ٕانك هيوديعبادة ٕانك هيوديعبادة ٕانك هيودي

 بعد، فٕانـك هيـودي،  بعد، فٕانـك هيـودي،  بعد، فٕانـك هيـودي،  بعد، فٕانـك هيـودي، فابنه افابنه افابنه افابنه امسمسمسمسه قيس مسمل يعين، يرسل ٕاليه خطاب فيقول D ٔاماه قيس مسمل يعين، يرسل ٕاليه خطاب فيقول D ٔاماه قيس مسمل يعين، يرسل ٕاليه خطاب فيقول D ٔاماه قيس مسمل يعين، يرسل ٕاليه خطاب فيقول D ٔاما
        . . . . هذا كذبهذا كذبهذا كذبهذا كذب

لعن عيل بن ٔايب طالب عـىل لعن عيل بن ٔايب طالب عـىل لعن عيل بن ٔايب طالب عـىل لعن عيل بن ٔايب طالب عـىل  ( ( ( (::::����عاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانململململ    اليت وجهاليت وجهاليت وجهاليت وجه: : : : االهتام  الثامناالهتام  الثامناالهتام  الثامناالهتام  الثامن
سـيدi معاوية اكن يلعن عيل بن ٔايب طالـب سـيدi معاوية اكن يلعن عيل بن ٔايب طالـب سـيدi معاوية اكن يلعن عيل بن ٔايب طالـب سـيدi معاوية اكن يلعن عيل بن ٔايب طالـب : : : : ونونونونوهذه مشهورة ٔايًضا، يقولوهذه مشهورة ٔايًضا، يقولوهذه مشهورة ٔايًضا، يقولوهذه مشهورة ٔايًضا، يقول) ) ) ) املنابراملنابراملنابراملنابر
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        . . . . عىل املنابر، هذا مل حيدثعىل املنابر، هذا مل حيدثعىل املنابر، هذا مل حيدثعىل املنابر، هذا مل حيدث

وقلنـا وقلنـا وقلنـا وقلنـا ) ) ) ) خخخخالفه لالفه لالفه لالفه لزيزيزيزييد ابنـهيد ابنـهيد ابنـهيد ابنـهاسـتاسـتاسـتاسـت ( ( ( (::::����عاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانململململ    اليت وجهاليت وجهاليت وجهاليت وجه: : : : االهتام  التاسعاالهتام  التاسعاالهتام  التاسعاالهتام  التاسع
 هـ، ملا تعرف ٕان معاوية ٔابو سفيان  هـ، ملا تعرف ٕان معاوية ٔابو سفيان  هـ، ملا تعرف ٕان معاوية ٔابو سفيان  هـ، ملا تعرف ٕان معاوية ٔابو سفيان ٥١٥١٥١٥١ ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو ٥٠٥٠٥٠٥٠ٕان ٕان ٕان ٕان ::::سـتسـتسـتسـتخخخخالف هذا حصل سـنة الف هذا حصل سـنة الف هذا حصل سـنة الف هذا حصل سـنة 

 بعـدي  بعـدي  بعـدي  بعـدي  يتوىل يتوىل يتوىل يتوىل اسـت اسـت اسـت اسـتخخخخلف يزيد قال لو ٔاi مت ا½ي لف يزيد قال لو ٔاi مت ا½ي لف يزيد قال لو ٔاi مت ا½ي لف يزيد قال لو ٔاi مت ا½ي ٥٠٥٠٥٠٥٠هـ، سـنة هـ، سـنة هـ، سـنة هـ، سـنة ٦٠٦٠٦٠٦٠ ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ٤١٤١٤١٤١من من من من 
 اخلطـأ يف  اخلطـأ يف  اخلطـأ يف  اخلطـأ يف ::::ســتســتســتســتخخخخالف ٔاو الف ٔاو الف ٔاو الف ٔاو فهـل اكنفهـل اكنفهـل اكنفهـل اكن    يزيد ابين، يزيد بـن معاويـة بـن ٔايب سـفيان،يزيد ابين، يزيد بـن معاويـة بـن ٔايب سـفيان،يزيد ابين، يزيد بـن معاويـة بـن ٔايب سـفيان،يزيد ابين، يزيد بـن معاويـة بـن ٔايب سـفيان،

 اختيار يزيد، لكن اكسـت اختيار يزيد، لكن اكسـت اختيار يزيد، لكن اكسـت اختيار يزيد، لكن اكسـتخخخخالف ليس خطأ، اخلليفة الف ليس خطأ، اخلليفة الف ليس خطأ، اخلليفة الف ليس خطأ، اخلليفة  اخلطأ يف اخلطأ يف اخلطأ يف اخلطأ يفاخلطأ يف اختيار يزيداخلطأ يف اختيار يزيداخلطأ يف اختيار يزيداخلطأ يف اختيار يزيد؟؟؟؟
 إالشاكلية  إالشاكلية  إالشاكلية  إالشاكلية ؟؟؟؟ هـل  هـل  هـل  هـل ٔاينٔاينٔاينٔاين     اسـت اسـت اسـت اسـتخخخخلف ٔابو بكر، لكنلف ٔابو بكر، لكنلف ٔابو بكر، لكنلف ٔابو بكر، لكن����يسـتيسـتيسـتيسـتخخخخلف يقول كذا، الرسول لف يقول كذا، الرسول لف يقول كذا، الرسول لف يقول كذا، الرسول 

 اخلطـأ، لكـن بعـض  اخلطـأ، لكـن بعـض  اخلطـأ، لكـن بعـض  اخلطـأ، لكـن بعـض  هـو هـو هـو هـو؟؟؟؟ هـذا هـذا هـذا هـذاهل يزيد ٔاكفأ واحـد يتـوىل اخلالفـةهل يزيد ٔاكفأ واحـد يتـوىل اخلالفـةهل يزيد ٔاكفأ واحـد يتـوىل اخلالفـةهل يزيد ٔاكفأ واحـد يتـوىل اخلالفـةيزيد ، يزيد ، يزيد ، يزيد ، يصلح يصلح يصلح يصلح 
ال ينفع يعطهيـا البنـه لـو ٔان ابنـه ٔافـضل النـاس 4ٕجـامع مـن يف هـذا ال ينفع يعطهيـا البنـه لـو ٔان ابنـه ٔافـضل النـاس 4ٕجـامع مـن يف هـذا ال ينفع يعطهيـا البنـه لـو ٔان ابنـه ٔافـضل النـاس 4ٕجـامع مـن يف هـذا ال ينفع يعطهيـا البنـه لـو ٔان ابنـه ٔافـضل النـاس 4ٕجـامع مـن يف هـذا : : : : الناس يقولالناس يقولالناس يقولالناس يقول

 هـو ا½ي ٔاسـس لل هـو ا½ي ٔاسـس لل هـو ا½ي ٔاسـس لل هـو ا½ي ٔاسـس للححححـمك الـوراـمك الـوراـمك الـوراـمك الـورايثيثيثيث    ون ٔان معاويـةون ٔان معاويـةون ٔان معاويـةون ٔان معاويـة لكـن مه يـصور لكـن مه يـصور لكـن مه يـصور لكـن مه يـصور ٕاشاكل، ٕاشاكل، ٕاشاكل، ٕاشاكل،الالالالالوقت الوقت الوقت الوقت 
؟؟؟؟ ال، هو رٔاي ٔان يزيد  ال، هو رٔاي ٔان يزيد  ال، هو رٔاي ٔان يزيد  ال، هو رٔاي ٔان يزيد  وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا قال ل قال ل قال ل قال لزيزيزيزييد ٔاعطي البنك وحلفيدهيد ٔاعطي البنك وحلفيدهيد ٔاعطي البنك وحلفيدهيد ٔاعطي البنك وحلفيده هل هل هل هلفأعطاها لفأعطاها لفأعطاها لفأعطاها لزيزيزيزييد،يد،يد،يد،
        . . . .  ا½ي ٔاسس احلمك الورا ا½ي ٔاسس احلمك الورا ا½ي ٔاسس احلمك الورا ا½ي ٔاسس احلمك الورايثيثيثيث،،،،ٔانهٔانهٔانهٔانه:::: وانهتـى أالمر ٕاىل هنا لكن كيف يقال  وانهتـى أالمر ٕاىل هنا لكن كيف يقال  وانهتـى أالمر ٕاىل هنا لكن كيف يقال  وانهتـى أالمر ٕاىل هنا لكن كيف يقال ممممممممكن ينفع، كن ينفع، كن ينفع، كن ينفع، 

) ) ) ) تقليـده االٔاكرسة يف أالهبـةتقليـده االٔاكرسة يف أالهبـةتقليـده االٔاكرسة يف أالهبـةتقليـده االٔاكرسة يف أالهبـة((((    ::::����عاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانعاوية بن ٔايب سفيانململململ     اليت وجه اليت وجه اليت وجه اليت وجه:::: العارش العارش العارش العارشاالهتام  االهتام  االهتام  االهتام  
نه معل عرنه معل عرنه معل عرنه معل عرشششش وكـر وكـر وكـر وكـريسيسيسيس    خفخفخفخفـم وفيـه حـرس وفيـه ـم وفيـه حـرس وفيـه ـم وفيـه حـرس وفيـه ـم وفيـه حـرس وفيـه جحجحجحجحـاب هـذا شـغل االٔاكرسة، ـاب هـذا شـغل االٔاكرسة، ـاب هـذا شـغل االٔاكرسة، ـاب هـذا شـغل االٔاكرسة، أ أ أ أ يعين يعين يعين يعين 

     عـىل ســيدi معاويـة  عـىل ســيدi معاويـة  عـىل ســيدi معاويـة  عـىل ســيدi معاويـة يـدخلونيـدخلونيـدخلونيـدخلونبالغ فيه، ٔالن فيه روا�ت اكن النـاس بالغ فيه، ٔالن فيه روا�ت اكن النـاس بالغ فيه، ٔالن فيه روا�ت اكن النـاس بالغ فيه، ٔالن فيه روا�ت اكن النـاس م م م م وأالمر طبًعا وأالمر طبًعا وأالمر طبًعا وأالمر طبًعا 
        . . . . وال يشء مينعهموال يشء مينعهموال يشء مينعهموال يشء مينعهم

ه هو ه هو ه هو ه هو بذ� ٔاخذi ٔابو سفيان، ع¾ن، معاوية بن ٔايب سفيان، ٔاكرث واحد البذ� ٔاخذi ٔابو سفيان، ع¾ن، معاوية بن ٔايب سفيان، ٔاكرث واحد البذ� ٔاخذi ٔابو سفيان، ع¾ن، معاوية بن ٔايب سفيان، ٔاكرث واحد البذ� ٔاخذi ٔابو سفيان، ع¾ن، معاوية بن ٔايب سفيان، ٔاكرث واحد ال����م عليم عليم عليم علي
سـيدi معاوية، 4سـيدi معاوية، 4سـيدi معاوية، 4سـيدi معاوية، 4يقيقيقيق يزيد بن معاوية، ومروان بن احلمك، وعبـد املـÙ بـن مـروان،  يزيد بن معاوية، ومروان بن احلمك، وعبـد املـÙ بـن مـروان،  يزيد بن معاوية، ومروان بن احلمك، وعبـد املـÙ بـن مـروان،  يزيد بن معاوية، ومروان بن احلمك، وعبـد املـÙ بـن مـروان، 
وسل]ن بن عبد املÙ، والوليد بن يزيد بن عبد املÙ، هذه وسل]ن بن عبد املÙ، والوليد بن يزيد بن عبد املÙ، هذه وسل]ن بن عبد املÙ، والوليد بن يزيد بن عبد املÙ، هذه وسل]ن بن عبد املÙ، والوليد بن يزيد بن عبد املÙ، هذه لكلكلكلكها الشخصيات اليت ها الشخصيات اليت ها الشخصيات اليت ها الشخصيات اليت 

        . . . . شوهت يف ا�و� أالمويةشوهت يف ا�و� أالمويةشوهت يف ا�و� أالمويةشوهت يف ا�و� أالموية

فٕان شاء هللا املرة القادمة نتلكم عن يزيد بن معاوية والفٕان شاء هللا املرة القادمة نتلكم عن يزيد بن معاوية والفٕان شاء هللا املرة القادمة نتلكم عن يزيد بن معاوية والفٕان شاء هللا املرة القادمة نتلكم عن يزيد بن معاوية وال����م ا½ي شوه بـه، طبًعـا م ا½ي شوه بـه، طبًعـا م ا½ي شوه بـه، طبًعـا م ا½ي شوه بـه، طبًعـا 
، ، ، ، دثدثدثدث				منا ملا نقول تشويه ليس لك هذا المنا ملا نقول تشويه ليس لك هذا المنا ملا نقول تشويه ليس لك هذا المنا ملا نقول تشويه ليس لك هذا ال����م كذب، ال، فيه ٔاشـياء كذب مل حتم كذب، ال، فيه ٔاشـياء كذب مل حتم كذب، ال، فيه ٔاشـياء كذب مل حتم كذب، ال، فيه ٔاشـياء كذب مل حت

 لكـن بولـغ فهيـا،  لكـن بولـغ فهيـا،  لكـن بولـغ فهيـا،  لكـن بولـغ فهيـا، دثتدثتدثتدثت فعًال ومه خمط فعًال ومه خمط فعًال ومه خمط فعًال ومه خمطئئئئون فهيا، وفيـه ٔاشــياء حـون فهيا، وفيـه ٔاشــياء حـون فهيا، وفيـه ٔاشــياء حـون فهيا، وفيـه ٔاشــياء حـدثتدثتدثتدثتوفيه ٔاشـياء حوفيه ٔاشـياء حوفيه ٔاشـياء حوفيه ٔاشـياء ح
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، ال فيـه ٔاخطـاء وفيـه ، ال فيـه ٔاخطـاء وفيـه ، ال فيـه ٔاخطـاء وفيـه ، ال فيـه ٔاخطـاء وفيـه دثدثدثدثيعين تكربت جًدا، فليس معيعين تكربت جًدا، فليس معيعين تكربت جًدا، فليس معيعين تكربت جًدا، فليس معىنىنىنىن ٕان لك ال ٕان لك ال ٕان لك ال ٕان لك ال����م هذا مل حيم هذا مل حيم هذا مل حيم هذا مل حي
هـا فـٕان شـاء هللا حنـاول بقـدر هـا فـٕان شـاء هللا حنـاول بقـدر هـا فـٕان شـاء هللا حنـاول بقـدر هـا فـٕان شـاء هللا حنـاول بقـدر ٔاشـياء كـذب وفيـه ٔاخطـاء بولـغ يف تكبريهـا وتعظمي ٔاشـياء كـذب وفيـه ٔاخطـاء بولـغ يف تكبريهـا وتعظمي ٔاشـياء كـذب وفيـه ٔاخطـاء بولـغ يف تكبريهـا وتعظمي ٔاشـياء كـذب وفيـه ٔاخطـاء بولـغ يف تكبريهـا وتعظمي 
 ولكن و ولكن و ولكن و ولكن و����ة نظره اكن فيـه ة نظره اكن فيـه ة نظره اكن فيـه ة نظره اكن فيـه دثدثدثدثاملسـتطاع نقول ٕان هذا مثًال كذب، هذا حصيح حاملسـتطاع نقول ٕان هذا مثًال كذب، هذا حصيح حاملسـتطاع نقول ٕان هذا مثًال كذب، هذا حصيح حاملسـتطاع نقول ٕان هذا مثًال كذب، هذا حصيح ح

        . . . .  وهو خطأ ونبني مثل هذه أالقوال وهو خطأ ونبني مثل هذه أالقوال وهو خطأ ونبني مثل هذه أالقوال وهو خطأ ونبني مثل هذه أالقوالدثدثدثدثكذا، هذا حصيح حكذا، هذا حصيح حكذا، هذا حصيح حكذا، هذا حصيح ح

        ....ٔاقول قؤاقول قؤاقول قؤاقول قويليليليل هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا يليليليل ولمك ولمك ولمك ولمك

        .... انهتـى ا�رس الثالث انهتـى ا�رس الثالث انهتـى ا�رس الثالث انهتـى ا�رس الثالث
    


